Bohumila Trnková

Můj kamarád počítač
Jako slepý k houslím jsem začala přicházet k torzům rodinných dokladů a starých osobních
dokumentů včetně fotografií. Není divu, vždyť ti mladí povětšinou nevědí co s tím, nakonec
se rozhodnou, že to dají babičce. Ještěže tak. K rodopisným zájmům mě také přivedla vzpomínka na epizodku z mého dětství. To když jsem zjistila, že maminky a babičky se jmenovaly jinak, dokud ještě byly slečny. Tenkrát mi babička vyjmenovala rodná jména až po svoji
prababičku. Dnes už i moje dcera o své rodné jméno přišla a tak vznikla řada sedmi maminek,
která mě zlákala k pátrání celkem málo obvyklému, a to po mateřské linii.
Mezi badateli začátečníky jsem nebyla žádnou výjimkou. Plazíc se po podlaze, obklopena
spoustou papírů, sešitků, poznámek a výpisků, psala jsem či lepila jména jedno za druhým
a spojovala je šipkami, přímkami a různými křivkami. Na velikém kusu balicího papíru jsem
se je pokoušela rozmisťovat tak, aby se vešli všichni človíčkové, co se narodili přede mnou i
po mně. Přátelé, těch balicích papírů jsem pokreslila postupně asi osm. Vše marno. Vždycky
se našla jména, která bych mohla psát už jen po koberci. Co s tím? Z povolaných úst jsem se
dozvěděla, že takto se to prostě neřeší. Jenže zpracování dílčích rozrodů, či vývodů mě naprosto neuspokojilo, přestože bylo nezbytné. Nemohlo mi však poskytnout tak ucelený přehled, jak bych si přála. Začala jsem tedy pokusně na počítači s rodopisným programem. Takovou lahůdku, jakože jedna maminka porodila čtyři děti se třemi tatínky (z toho jedno mimo
manželství) nedokázal vůbec strávit. Nakonec jsem vyhrála dosti netradičním řešením – využitím tabulkového procesoru MS Excel (součást programového balíku Office).
Výsledek můžete vidět na obrázku.
Značka v pravém horním rohu každého rámečku umožňuje kliknutím
myši zobrazit libovolně dlouhý
komentář, týkající se té které osoby. MS Excel umožňuje přehledné
tiskové výstupy samotného rodokmenu (i ve zmenšení) a komentářů jako textové přílohy. Věřte
nevěřte, nákres deseti generací se
pohodlně vejde na dva listy A4.
Moje povídání si rozhodně neklade
za cíl seznamovat kohokoli se samotnou prací v Excelu. Nicméně jeho využití jako textového
editoru má drobná úskalí, na které bych své případné následovníky ráda upozornila. Vycházejme z faktu, že list MS Excel je na obrazovce nalinkován do očíslovaných buněk. Cokoli
je vepsáno, funguje v buňce jako ucelený útvar. Proto si rozšíříme sloupce i řádky podle potřeby. Ohraničit rámečkem si můžeme skupinu buněk, které mají něco společného (manželské páry). Z lišty Malování používám spojovací čárky, z písma Windings dva kroužky jako
znak pro sňatek (na klávesnici = mm). Značky lze také vložit přes schránku z Mapy znaků.(Start/Příslušenství). Vyhýbejme se znakům plus a mínus, aby se procesor nesnažil něco
vypočítat. Z numerické řady lze používat hvězdičku. MS Excel umožňuje důležitou buňku
(osobu) zvýraznit ať už tučným písmem, či barevnou výplní, nebo také tučným orámováním.
Program samozřejmě umožňuje opravy a doplňky. Použitím funkce Vložit komentář si ihned
vpisuji všechny další údaje, které se do buňky nevejdou. Tady pozor – v záhlaví komentáře je
nutné znovu uvést jméno a rok narození. Jinak v textové příloze bude jen odvolávka na číslo
buňky, což nám v papírové podobě není k ničemu.

Tak, a teď už jen zrealizovat svůj sen. Že jednoho krásného dne se dopátrám všeho, čeho
lze, celou práci doložím naskenovanými dokumenty a fotografiemi a hrdě předám svým potomkům hotová cédéčka. Zatím je toho „jenom“ 420 Mb... Souhlasím s vámi, že originály to
nenahradí, ty však mají v elektronické podobě zaručeny libovolnou šiřitelnost v rodině
a velmi slušnou životnost. Tak co, nezkusíte to také?

Barevným pozadím buněk je možné dobře vyznačit jednotlivé pokrevní linie
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