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Diskuze k programu Legacy Family Tree
2oo6 – 2o11
Vladimir (vladimir.vanek@sweco.se)

28. 4. 2011 10:43

Dobrý den, mám potíže s update z Legacy 7.4 na 7.5. Postupuju přesně dle návodu, ale nemohu najít češtinu.
Snad proto že mám švédskou verzi Windows. Dříve to ale vždy fungovalo.
Odpověď - Michal (28. 4. 2011 13:50)
Na stránkách byla včera chyba v adrese umístění instalačního souboru. Dopoledne to bylo opraveno. Zkuste ten
soubor stáhnout znovu, případně použijte i ten druhý odkaz.
Borek (karel.karlicek@seznam.cz)

17. 4. 2011 23:20

Dobrý den, jsem čerstvým uživatelem LFT a zkoumám podrobně jeho možnosti. Prosím, poradí mi někdo s
následujícím problémem? Potřebuji publikovat na webové stránky rodokmen, resp. rozrod ve formě
grafického diagramu. Vím, že to nejde přímo z LFT, ale jde mi o jakoukoli možnost, která bude dobře
fungovat. Potřebuji to pro více výchozích osob, pro které budou publikovány diagramy na několika místech
webových stránek (samozřejmě to nepotřebuji generovat současně, ale vždy pro jednu výchozí osobu).
Děkuji za odpověď.
Borek
Odpověď - Michal (18. 4. 2011 06:48)
Dobrý den, generování webu není silnou stránkou programu LFT. Nesrovnalosti, které jsou výsledkem této
programové funkce, jsou popsány v tipu 23. Vše lze sice ručně upravit, ale chvilku práce to dá. Pokud chcete
vytvořit diagram jako obrázek, který začleníte do stávajícího webu, použijte programovou část nazvanou
Charting (Diagramy). Nevyhovují-li vám výstupy, které Charting produkuje, vyexportujte svá data do souboru
gedcom a použijte jiný genealogický program.
JirkaR (rohlaj@atlas.cz)

13. 4. 2011 23:01

Dobrý den, jakým způsobem nainstaluji vyšší verzi LFT mám build 56 a teď už je 74. Stačí znovu stáhnout celý
instalační soubor a přeinstalovat? Nepřijdu o nějaká svoje nastavení nebo data?
Dále zde stále přetrvává problém s českými znaky. Kvůli sčítání lidu jsem si nainstaloval Adobe Acrobat X.
Jelikož však tisk kvůli nastavení registrů zobrazuje "čínské znaky", přišel jsem o potvrzovací doklad o sčítání
lidu, protože tento dokument nezle uložit na disk. Podotýkám, že nepomohlo ani nastavení "Tisknout jako
obraz".
Děkuji za odpověď
Jirka
Odpověď - JirkaR (19. 4. 2011 21:11)
Děkuji za rady, mám právě nainstalovanou verzi Acrobat Reader X a tam to tedy dělá pěknou paseku. Manželka
ho má taky, ale nemá Legacy a té to fungovalo dobře. To už jsem měl ale svůj formulář vyplněný a odeslaný a už
se s tím nedalo nic dělat.
Jiří (jiri.vesely@eurokov.cz)

24. 3. 2011 08:14

Dobrý den,
poradí mi někdo jak setřídit děti podle data narození ve všech rodinách současně? Nedá se to někde
nastavit, aby to fungovalo automaticky?
Děkuji a přeji příjemný den
Odpověď - Jiří (24. 3. 2011 09:05)
Děkuji za radu.
Mohl by to být námět pro autory programu.
Dříve jsem používal Brother Kepers a tam ta možnost byla.
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Na kartě rodina byla možnost seřadit děti (stejné jako v Legacy), ale po seřazení se program zeptal, jestli má
seřadit děti ve všech rodinách.
Duški (posli@nextra.sk)

20. 3. 2011 14:07

Dobrý deň, Michale, Vaše rady mi pomohli, fungujeme :-) Ďakujem pekne, Duški.
Duski (posli@nextra.sk)

19. 3. 2011 16:31

Dobrý deň, priatelia,
na fóre LEGACY som nový, pretože iba včera som vykonal prieskum, dnes doobeda som nainštaloval LFT 7.5 a
nakoľko na posúdenie funkčnosti verzia STANDARD nepostačovala (mnoho funkcií bolo zablokovanÿch), dnes
poobede sam zaplatil za upgrade na DELUXE. Dúfam, že som urobil dobre. Zatiaľ mám na vás skúsených dve
otázky;
1.ako sa v prehľade polí nazýva tzv. "vyvdané jméno" - rád by som ho vytiahol do prehľadu INDEX, žiaľ
neviem ho identifikovať
2. v základnej obrazovke sa mi názvy polí zobrazujú obrovským fontom (možno 18 alebo viac) a neviem to
zmeniť. Češtinu som nainštaloval poxľa pokynov vč. registrov a v zásade funvuje. (používam WINDOWS 7
HOME PREMKUM).
Dík vopred.
Duški
Odpověď - Michal (19. 3. 2011 21:46)
Zdravím vás na Slovensku a věřím, že budete s českým Legacy spokojen. K vašim dotazům:
1. vyvdané jméno v přehledu polí nemá vlastní pole. Máte-li zaškrtnutou volbu "Vložit vyvdaná jména", zobrazí
se v poli "Příjmení" nebo "Celé jméno" a je indikováno na začátku znakem paragraf (§). Jedna osoba se tedy
potom v přehledu vyskytuje vícekrát. Jednou pod svým rodným jménem a pak pod svým (svými) vyvdanými
jmény.
2. Změnu písma můžete provést v Možnosti > Nastavení > Písma a zde si pohrát se zátržkou "Přizpůsobit písmo
velikosti okna" a nastavením min. a max. velikosti písma. Vše lze obnovit do původního stavu.
Pokud byste měl jakékoli další konkrétní dotazy, klidně napište, rád vám odpovím.
František (hudr.jfs@seznam.cz)

10. 2. 2011 22:49

Dobrý den. Byl jsem teď dlouhou dobu nemocen a tak se vracím ke svému dotazu až nyní. Při Vyhledávání v
Mapách se mi objeví hlášení :"Zobrazení na mapě vyžaduje Ineternet Explorer 7 nebo novější". Asi před
rokem mi pomohlo přeinstalovat Internet Explorer. Přeinstaloval jsem tudíž i nyní, vypnul Firewall a Mapy mi
nejdou.
Prosím napadlo-li by Vás ,čím to může být, poraďte. Předem děkuji.
Odpověď - Michal (19. 3. 2011 21:23)
Tento problém jsme se pokoušeli řešit přímo, mailovou komunikací, ale bohužel zatím neúspěšně. Nepomohlo
smazání uživatelských souborů, které si program Legacy vytváří, ani přeinstalace Internet Exploreru a Legacy.
Zatím nedokáží poradit ani beta testeři ostatních mezinárodních verzí. Zřejmě se jedná o nějaký problém na
tomto konkrétním PC.
Petr

13. 1. 2011 21:29

Dobrý den, nainstaloval jsem novou verzi (7.4). Kromě toho, že instalace proběhla trochu jinak - čeština se
nainstalovala rovnou při instalaci Legacy a nebylo po mě žádáno heslo "Legacy7", tak mi nefunguje
zobrazování českých znaků, přestože úpravy registru jsem provedl přesně podle zadání. Mám systém
Windows 7. Můžete mi poradit, co s tím?
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Děkuji
Petr
Odpověď - Petr (24. 1. 2011 20:53)
Omlouvám se, že jsem nereagoval dříve, ale byl jsem teď mimo.
Vše je vyřešeno, ale nevím jak. Jak jsem psal v prvním příspěvku, při instalaci verze 7.4 jsem neinstaloval
češtinu, čeština mi byla nabídnuta přímo po instalaci Legacy7Setup.exe.
Teď jsem si stahnul verzi 7.5 Legacy a nainstaloval jsem ji přes původní verzi 7.4 a hned po spuštění je vše
hezky česky :-) Češtinu jsem opět neinstaloval
Martin (martin.cablk@centrum.cz): 20.11.2010 (21:10)
Hezké večer všem, instaloval jsem si novou verzi, mám CZ překlad, ale nejdou mi mapy. Sice jsem si je
odinstaloval a nainstaloval znovu ale nechodí mi to? Nevíte jak tuto chybu opravit abych si mohl v
rodokmenu zadávat sídla přesně? Děkuji moc .
Martin
Michal reaguje: 21.11.2010 (22:14)
Dobrý večer, co to znamená "nejdou mi mapy"? Pokud se vám mapa vůbec nezobrazí, zkuste se podívat, jestli
vám zobrazení map neblokuje firewall. Vidíte-li mapu, ale nevidíte v ní žádná sídla, pak sídla ve vaší databázi
nemají přiřazeny zeměpisné souřadnice. Ty tam dostanete buď pomocí vyhledání daného sídla v Geo databázi
nebo pomocí funkce tzv. Geo kódování (automatické přiřazení souřadnic).
Božena 3.9.2010 (15:16)
Moc děkuji, zkusila jsem to ještě jednou a opravdu se povedlo.
Božena (b.musilova@centrum.cz) 1.9.2010 (22:52)
Dobrý den, prosím o pomoc. Nainstalovala jsem si program Legacy 7.4 a špatně se zobrazuje čeština. Snažila
jsem se postupovat podle návodu, ale program se mi uložil jako exe ne jako reg. Když jsem ho rozbalila,
nechtěl ani to heslo, pak se otevžela tabulka s testovací verzí češtiny, to jsem zadala. Když jsem češtinu
zkoušela opravit pomocí karty Rodina - výchozí, nic se neděje. Češtinu jsem stáhla, ale asi jsem ji nějak
špatně instalovala, protože celá instalace proběhla trochu jinak než podle návodu. Importovala jsem data My
Heritage bez problémů, jen ta čeština.Můžete mi prosím poradit jak ji opravit? Děkuji
Michal reaguje

:

2.9.2010 (20:15)X
Dobrý den, zřejmě jste neprovedla bod 1 z návodu na instalaci češtiny - stažení souboru pro úpravu registru
Windows. Postup z bodu 1 si pozorně přečtěte a zkuste jej provést znovu. Vše je mnohokrát odzkoušené na
různých operačních systémech a funguje bez problémů.
František 3.6.2010 (16:04)
Dobrý den a prosím o radu. V Reportu POTOMCI se objevuje Sňatek jednou jen u jednoho v dvojici a to tak,
že jednou u ženy a jednou u potomka u muže. Poraďte prosím, kde dělám chybu. Děkuji
Michal reaguje: 3.6.2010 (21:14)
Tentokrát vaší otázce moc nerozumím. Napište mi, prosím, na mail a dotaz víc rozveďte, případně mi pošlete
příklad reportu.
František 2.6.2010 (16:30)
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Dobrý den.
Možná neznalostní upozornění.
Při tvorbě Reportu Osoby při zaškrtnutí "Vložit stránky časového přehledu" je zobrazeno datum narození
osoby jako "Narození syna" potom následuje datum partnerky již v pořádku.
Michal reaguje: 2.6.2010 (17:27)
Máte naprostou pravdu. Je to chyba v české verzi, ale podle mailu od programátora firmy Millenia už snad bude
konečně v příští aktualizaci (nikoli té, co bude zveřejněna zítra) odstraněna.
Honza 10.3.2010 (12:21)
Díky moc, takhle to úplně stačí. Tohle je přesně to, co jsem potřeboval - můžu mít přehledně všechny fotky u
míst, na kterých byly focené a zároveň přiřazené u osob. Perfektní.
Vůbec jsem nevěděl, že tam nějaké menu na pravé tlačítko je. Legacy má zjevně spoustu možností, které
nejsou vidět na první pohled.
Honza : 8.3.2010 (17:26)
Děkuji za rady, předělal jsem si adresy podle Radkova návodu. Související otázka - obrázky si třídím tak, že je
připojuji ke všem osobám, které na fotografii jsou. Chtěl bych to stejně dělat i s adresami, abych dokázal najít
všechny fotky ze stejného místa. U adres ale nejde přiřadit existující obrázek z obrázkového centra, jen vložit
úplně nový bez jakýchkoliv dalších vazeb. Nemůžu tedy mít obrázek přiřazený k místu, ze kterého je a
zároveň k osobám, které na něm jsou. Dělám něco špatně, nebo to opravdu nejde? Jak si třídíte fotky vy?
Michal reaguje: 8.3.2010 (20:57)
Obrázkové centrum se vztahuje pouze k osobám a jejich událostem, to máte pravdu. Přiřadit obrázek někam
jinam než k osobám (např. k sídlu, prameni, adrese) můžete také tak, že v obrázkové galerii osoby kliknete na
obrázek pravým tlačítkem myši, zvolíte "kopírovat", pak se nastavíte do adresy, zvolíte obrázek, dostanete se
do obrázkové galerie k adrese, kliknete pravým tlačítkem myši a zvolíte "vložit". Je to trochu nepohodlné,
protože je to po jednom obrázku. Nějaké hromadné přiřazení již přiřazených obrázků k osobě do nějaké jiné
programové části by se dalo provést i přímo v Accessu vygenerováním příslušných spojení, ovšem při znalosti
vazeb mezi jednotlivými datovými tabulkami.
Honza 25.2.2010 (20:30)
Můžete mi poradit, jak si zadáváte do Legacy adresy událostí? Já jsem si doteď zadával třeba ke svatbě v
jakém se konala kostele. Tudíž jsem nevyplňoval položku "Jméno", protože o žádné jméno člověka nešlo. V
seznamu adres se ale všechny adresy teď jmenují "není" a nelze je nijak rozlišit, natož třeba vyhledávat a
slučovat duplicity. Zadáváte si do Legacy adresy a pokud ano, tak jak?
Michal reaguje: 26.2.2010 (06:33)
Možností je určitě víc. Zadáváte-li něco jako adresu události, tak zápis pole "Jméno" je skutečně důležitý,
protože se toto pole používá jako třídící klíč. Název kostela můžete zadat ke svatbě třeba jako novou událost s
definicí např. "Svatební obřad", "Místo sňatku" nebo co vás napadne a kostel dát do pole Popis a město
(vesnici) do pole Sídlo. Nebo můžete kostel zapsat v obrazovce manželství přímo do pole Sídlo, např. "Chrám
Páně, Žatec", a v číselníku sídel k tomuto sídlu přiřadit souřadnice Žatce pro správné zobrazení na mapě. To je
tak, co mě v tuto chvíli napadá.
Radek reaguje: 2.3.2010 (15:06)
Já osobně píšu v adresách událostí do pole jméno např. Nemocnice Havlíčkův Brod, Kostel sv. Václava, Hřbitov
Klokočov, Gymnásium J.Ressela, ... a dále jen vyplním adresu příslušné "instituce". Pokud dojde třeba k
narození doma, zapisuji do Jména v adrese jméno obce a č.p. (např. Klokočov 10) a dále pak z adresy vyplním
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PSČ, město k PSČ, okres. Pokud je to větší město, vyplním do jména Pardubice 10 a také současnou ulici, pokud
ji dohledám.
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František (hudr.jfs@worldonline.cz)

17. 11. 2009 01:23

Dobrý den.
Před rokem jsem měl tento samý problém s IE7, přešel jsem na IE8 a problém se objevil opět. Jedná se o
Vyhledávání na mapě. Po zadání místa se objeví hláška,že: "Zobrazení na mapě vyžaduje IE verze 7 nebo
novější". A já mám nainstalován IE8. Děkuji předem za radu.
Odpověď - František (17. 11. 2009 21:47)
Dobrý den.Ano,právě tím jsem začal.
B. Stloukal 8. 10. 2009 13:03
Dobrý den, omlouvám se pokud můj dotaz nepůsobí příliš "znalecky", ale uvažuji pouze v počátcích volby
softwaru - vypadá to, že bych se pro LFT rozhodl a začal pracně vkládat data - a k tomu se vztahuje můj dotaz
.... Pokud si nainstaluji LFT ve verzi "Standard" a napěchuji jej daty svých předků - a následně se rozhodl pro
upgrade na placenou verzi "DeLuxe" abych využil dalších výhod ... Nepřijdu o vložená data (?) Lze tato data
exportovat a opět importovat mezi těmito verzemi SW (?)
Děkuji Vám za radu B.Stloukal
Odpověď - Michal (8. 10. 2009 13:07)
Dobrý den, upgradem na placenou verzi Deluxe se rozumí zpřístupnění dalších funkcí programu vložením
zákaznického čísla. K žádné změně databáze nedochází.
Jiří (jiri.vesely@eurokov.cz)

5. 10. 2009 09:11

Dobrý den,
mám jednu radu pro ty, kteří tak jako já mají po instalaci češtiny problémy při tisku z Addobe Readeru.
Při zadání tisku stačí v okně "další volby" zaškrtnout "tisknout jako obraz". Dokument se potom tiske správně
česky.
Odpověď - Michal (5. 10. 2009 09:26)
Zdravím vás a potvrzuji funkčnost tohoto nastavení. Opět jeden problémek vyřešen, díky za oznámení.
Opravíme v tomto smyslu návody na webu.
LS

24. 7. 2009 20:28

Instalováne to bylo 19. a znovu 20.7. a potvrzuje poslední verzi
Odpověď - LS (24. 7. 2009 23:19)
Dik za radu, musel jsem co celé odinstalovat a znovu vse nahodit a teď je to OK
LS (lsteffko@stonline.sk)

24. 7. 2009 20:20

Dobrý den. Prosím o radu.Po stažení nové verze mi vyhazuje tuto správu a neotevře automaticky poslední
soubor, ale musím ho otevřít ručně. Je to na Viste 64 a předchozí verze šla výborně.
Správa:
Jazykový soubor Legacy7Alt.lng je chybnou verzí.
Očekávaná verze: 17 Jul 2009 01:46:57
vaše verze: 10 Jul 2009 10:49:11
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Pro opravu tohoto problému byste měli přeinstalovat Legacy. Jděte na naše webové stránky a klikněte na
jakýkoli odkaz s downloadem pro stažení poslední verze:
www.LegacyFamilyTree.com
František (hudr.jfs@worldonline.cz)

10. 7. 2009 17:43

Dobrý den.Prosím o radu.Při stahování nové verze by měl soubor mít přibližně 49 MB,ale neustále mi stahuje
pouze 47 MB.
Předem děkuji
Odpověď - Radek (12. 7. 2009 20:45)
Dobrý den, také je možné, že se jedná pouze o zobrazení velikosti v MB. Když toto číslo vynásobíte 1024 a pak
znovu 1024, dostanete přibližnou hodnotu v Bytech. A to už je kolem 49MB. Není to ale nikdy přesně. Nejlepší
je přes pravé tlačítko na souboru a volbu Vlastnosti si nechat zobrazit skutečnou velikost v Bytech a tu porovnat
s údaji uvedenými na našich stránkách.
Nebo, pokud se Vám nechce nic zkoumat - prostě zkuste stažený soubor spustit a pokud se neobjeví chyba
"Could not initialize installation...", popsaná v tipu 20, máte soubor stažen správně.
František (hudr.jfs@worldonline.cz)

5. 7. 2009 18:38

Dobrý den. Prosím o radu.
Když dám Náhled např.osoby a převedu na soubor pdf (vytvořit PDF ve sloupci vpravo) a uložím ,tak poté po
otevření v prohlížeči Adobe Reader čeština již není.
Díky za radu
Odpověď - Michal (5. 7. 2009 22:19)
Ano, máte pravdu. Pro tuto funkci čeština nefunguje. Píšeme o tom na stránce Download češtiny ve stati
Obecné poznámky k českému překladu, bod 8. Soubor PDF vzniklý z funkce výstup do PDF obsahuje chybné
diakritické znaky. Soubory PDF je nutno vytvářet pomocí programů pro tvorbu PDF. Je třeba využít některý z
produktů, který se po naistalování zobrazuje jako další tiskárna a když na tuto tiskárnu pošlete příslušný
dokument (z jakéhokoli programu, ne jen Legacy), uloží se do souboru PDF přesně tak, jak ho vidíte na
obrazovce. Takové produkty jsou např. placený pdfFactory nebo zdarma dostupný PDFCreator či doPDF.
Jindřich Pospíši (jindrich.pospisil@centrum.cz)

11. 4. 2009 15:15

Dobrý den, mám ještě jednu prosbu, totiž, jestli má někdo zkušenosti a mohl by tedy porovnat programy Tree
Draw Legacy (za 40 dolarů) a Legacy Charting Companion (za 20 dolarů), příp. jestli umí Legacy Charting
(zdarma) ještě nějaký individuální graf kromě nabízených 18 vzorů. Velice děkuji. Jindřich Pospíšil
Odpověď - Michal (12. 4. 2009 14:09)
Odpověď jsem vám poslal na mail.
Jindřich Pospíši (jindrich.pospisil@centrum.cz)

9. 4. 2009 20:37

Dobrý den, mám prosbičku o radu. Včera jsem si koupil plnou verzi Legacy (Deluxe), ale nejde mi do toho
nainstalovat vaše čeština. Ve verzi stažené z vašich stránek (standard) mi čeština fungovala, ale jak ji mám
nainstalovat do Deluxe verze? Děkuji za radu. JP
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Odpověď - Michal (9. 4. 2009 21:33)
To jsem rád, přeji mnoho zdaru při práci s tímto programem. Věřím, že budete spokojen. Pokud budete mít
jakýkoli dotaz nebo problém, obraťte se na nás, určitě ho zodpovíme nebo vyřešíme.
Milan Malý

3. 4. 2009 17:37

Win XP Home SP3
Odpověď - Michal (8. 4. 2009 06:47)
Problém je vyřešen, v kompilovaném souboru nápovědy byla drobná chyba, která je již odstraněna. Na webu je
nahrána opravená verze.
Milan Malý (nalim.ylam@seznam.cz)

2. 4. 2009 17:28

Bohužel, problém se tím neodstranil.
Odpověď - Michal (3. 4. 2009 08:30)
Takže budeme řešit dál... Jaký požíváte operační systém?
Milan Malý (nalim.ylam@seznam.cz)

31. 3. 2009 17:27

Dobrý den,používám verzi DeLuxe 7.0.0.90. Stáhl jsem si počeštěnou nápovědu, ale ta se mi nezobrazuje
korektně. Místo písmen s diakritikou se mi zobrazuji čtverečky. Nevím proč.
Odpověď - Michal (31. 3. 2009 22:08)
Zkuste soubor nápovědy stáhnout nyní. Uložil jsem ho jako .zip.
Jakub Tomas (jakub@itomas.cz)

21. 1. 2009 22:20

Můžete mi prosím poradit jak češtinu ve Windows Vista?
úpravu regitrů jsem provedl jako pro WinXP a nic :-)
děkuji
Odpověď - Michal (30. 1. 2009 06:51)
Testoval jsem program Legacy na Microsoft Vista 32 bit CZ a problémy s češtinou jsem nezaznamenal.
Doporučení k instalaci na Vistách jsou zde: http://www.legacyfamilytree.com/helpWindowsVista.asp.
Instaloval jsem pod uživatelem s administrátorskými právy, program jsem dal na C:\Legacy, registr s ohledem
na češtinu upravil souborem s virtálními fonty. Po restartu je všechno O.K.
Martin Morávek

14. 1. 2009 23:42

V tom bude problém, špatně jsem si přečetl stránky o programu a využíval oficiální verzi. Děkuji za pomoc.
Martin Morávek

13. 1. 2009 14:10
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Zdravím, mám verzi Legacy 7.0.0.86, naistaloval jsem češtinu, ale nevidím ji v nabídce jazyků a nejde ji tedy
spustit. Poradíte mi? Děkuji.
Odpověď - Radek (13. 1. 2009 22:30)
Já měl na mysli instalační soubor Legacy7Setup.exe o velikosti 49 711 422 bajtů
Honza

4. 1. 2009 10:59

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jak si do Legacy zadáváte informace typu "svědek na svatbě" nebo "kmotr při
křtu". Já si to zatím zapisuji jako poznámku k události, protože tam na to jiné políčko není, ale to je nešikovné
zvlášť u svatby, protože tam žádné poznámky nejsou a musím si to pak zapisovat u osoby manžela/manželky.
Mám pocit, že se to tu už probíralo, ale nemohu to ve fóru najít. Optimální by bylo mít možnost to zadat jako
odkaz na existující osobu v databázi, protože svědkové i kmotři bývají dost často z příbuzenstva. Jak si tedy tyto
informace zapisujete vy? Nebo je vůbec neevidujete? Děkuji.
Odpověď - Michal (4. 1. 2009 16:56)
Dobrý den,
zadat svědka nebo kmotra jako odkaz na existující osobu, to skutečně nejde. Ale evidovat tyto informace
můžete buď tak jak, to děláte, čili přes poznámku ke křtu nebo poznámku k manželství (je tam) nebo přes
událost k osobě nebo manželství. V číselníku definic událostí si zavedete vlastní definici události "Svědek na
svatbě" a "Kmotr při křtu" a poté si u příslušné osoby (manželství) vytvoříte událost s vyplněním konkrétní
informace v popisu či poznámce události. Podle obsahu všech těchto polí (poznámky i události) můžete i
záznamy v databázi vyhledávat.
Sarka

3. 1. 2009 14:01

Omlouvam se za gramatickou chybu. Zkusenosti.
Sarka (sarka_tina@hotmail.com)

3. 1. 2009 13:59

Dobry den, nemate nekdo nejake skusenosti s timto programem na apple? Pekne prosim o informace a dekuji.
Odpověď - Michal (3. 1. 2009 17:25)
Dobrý den,
verze Legacy pro Mac/Apple zatím neexistuje. Program Legacy poběží na novějších Macích s využitím Parallels,
Bootcamp nebo Fusion. K tomu pak budete samozřejmě také potřebovat kopii Windows XP nebo Vista.
Jiří (jivjiv@seznam.cz)

27. 12. 2008 12:42

Dobrý den,
mám zakoupenou plnou verzi Legacy 7. Chtěl jsem ji aktualizovat na verzi 7.0.0.81, ale aktualizace se nezdařila.
Při jejím dokončení se objevilo hlášení:
Run-time error \"380\"
Invalid property value
a program se vůbec nerozjel ani při opakovaných pokusech.
Stažený aktualizační soubor měl požadovanou velikost. Při minulé aktualizaci také žádné problémy nebyly.
Předem děkuji za radu
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Odpověď - jiří (29. 12. 2008 16:08)
Děkuji za radu.
Po odstranění souborů s příponou .usr se aktualizace zdařila. Bohužel však při další aktualizaci na 7.0.0.83 došlo
ke stejné chybě a chybu to hlásí i při opakované aktualizaci již funkčního programu 7.0.0.83. Vypadá to, že budu
do budoucna muset před každou aktualizací vymazat soubory s příponou .usr.
Přesto přeji Vám, Vašemu překladatelskému týmu a všem uživatelům Legacy do nového roku pevné zdraví,
hodně životních a pracovních úspěchů.
Honza

26. 12. 2008 17:29

Dobrý den. Předně děkuji za počeštění Legacy - stáhl jsem si češtinu pro verzi 7 a funguje perfektně.
SourceWriter přeložen asi nebude, že? Nevadí, zadávám si zdroje "klasickým" způsobem.
Chtěl jsem se ale zeptat, jakým způsobem si do Legacy zapisujete více různých informací o jedné věci (z různých
zdrojů) - například pokud se někdo podle matričního záznamu o křtu narodil v roce X a podle záznamu o oddání
v roce Y.
Je možné to do Legacy zadat jako dvě varianty, aniž bych musel jednu z nich vybrat a druhou zahodit (protože ji
není kam zapsat)? Děkuji za odpověď.
Odpověď - Michal (26. 12. 2008 22:24)
Další možností je jiný datum narození evidovat vytvořením události. V předvyplněném seznamu definic událostí
k tomu existují přímo záznamy jako Alt. narození (křest, úmrtí, datum, případně si můžete nadefinovat vlastní
definici události) a tuto událost následně doložit pramenem (např. záznamem o oddání).
František (hudr.jfs@worldonline.cz)

20. 12. 2008 23:30

Dobrý den.Vypadá to,že se stávám stálým potížistou.Mohl byste mi říci,proč stahovaný soubor LEGACY 7.0.0.81
mi neustále ukazuje 47,3 MB a má být 49.693.468 b.
Předem děkuji
Odpověď - Radek (21. 12. 2008 00:13)
Ještě doplnění: Pokud chcete zjistit velikost souboru přesně, klikněte na něj pravým tlačítkem a zvolte
Vlastnosti. Tam by jste měl vidět přesnou hodnotu v bytech v poli Velikost.
František (hudr.jfs@worldonline.cz)

19. 12. 2008 01:22

Dobrý den.Chci se zeptat.Pokročilo se nějak v mém dotazu?
Díky za odpověď
Odpověď - Michal (19. 12. 2008 19:13)
Tento zapeklitý problém se nakonec podařilo vyřešit reinstalací IE7.
František (hudr.jfs@worldonline.cz)

3. 12. 2008 12:49

Dobrý den.Prosím o zodpovězení mého dotazu.
Při vyhledávání míst v mapě se mi objevuje oznámení,že je nutné mít nainstalovaný IE a chce mně přepnout na
stránku Microsoft pro stažení.Já však IE 7 mám nainstalovaný a používám jej.
Děkuji za odpověď
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Odpověď - Radek (3. 12. 2008 13:40)
1. Pro jistotu nám zašlete snímek okna s verzí Exploreru přes Nápověda --> O aplikaci internet Explorer, pak
ALT+PrtSc (alt+printscreen) a pomocí ctrl+v vložit do wordu.
2. Máte naistalovanán ještě jiný prohlížeč internetu ? Pokud ano, který z nich je defaultní ?
Mirra (mbuda@tiscali.cz)

20. 11. 2008 15:40

Ano, a v předešlé verzi 6 byla čeština korektní
Odpověď - Radek (20. 11. 2008 23:47)
Dobrý večer, přesně stejný problém s "č" a "ř" popisoval 19.8. v této diskuzi Aleš. O 2 dny později psal, že to
bylo v registrech. Je ale zvláštní, že Vám to fungovalo s verzí 6. Já jsem žádné změny v registrech s přechodem
na verzi 7 dělat nemusel.
Mirra (mbuda@tiscali.cz)

20. 11. 2008 14:40

Dobrý den,
poraďte prosím, nainstaloval jsem novou verzi Legacy 7, novou češtinu a upravil registry pro virtuální font,
přesto se čeština zobrazuje špatně. Kde dělám chybu? Děkuji
Odpověď - Radek (20. 11. 2008 15:33)
Restartoval jste počítač?
Jirka B.

16. 11. 2008 21:25

Dobrý den,
tak mne potkal další problém, při spuštění Možnosti/Nastavení se mi objeví následující chyba:
Run-time error '341':
Invalid control array index
a hned po ní program spadne. Vyzkoušel jsem to i na databázi Sample, dopadlo to stejně špatně jako u reálných
dat.
Dokážete mi prosím poradit? Děkuji.
Odpověď - Michal (17. 11. 2008 18:07)
Jsou někdy věci mezi nebem a zemí... i v programu Legacy...
Honza (fubb1952@otmail.com)

13. 11. 2008 11:16

Dobrý den,
rád bych věděl, zda čeština se týká i Legacy Charting tz., zda tiskové výstupy jsou v češtině. Děkuji za odpověď.
Odpověď - Radek (13. 11. 2008 12:31)
Programová část Charting (Diagramy) není z technických důvodů přeložena. Firma Millenia dosud tuto součást
programu nepřipravila pro překlad do jiných jazykových mutací, takže jsou výhradně v angličtině. Údajně se
pracuje na programových úpravách, které by umožnily překlad do jiných jazyků. Jakmile se tyto úpravy v
programu objeví, bude Legacy Charting přeloženo.

Strana 11 / 31

2006 – 2011: Diskuze k programu Legacy Family Tree – http://legacy.unas.cz

Pokud se ale podíváte na příklady výstupů z Charting např. na adrese: http://legacycharting.com/samples.htm,
zjistíte, že je to použitelné i pro nás, neb na jméně a datumech není moc co překládat. A popisek stromu
můžete už dnes nastavit podle svého, čili v češtině.
HONZA reaguje: (13.11.2008 14:09 )
Děkuji za rychlou odpověď, měl jsem samozřejmě na mysli např. názvy či zkratky měsíců a popisky.Je jasné, že
pokud tam budou pouze jména a čísla, není překlad třeba.
Odpověď - Michal (13. 11. 2008 14:29)
Je tam jediný problémek, a to právě zkratky měsíců. Formát datumu je D MMM RRRR a zatím jej nelze změnit,
takže se tam objevují anglické třípísmenné zkratky měsíců. Nicméně program se pořád vyvíjí směrem k
vícejazyčné verzi a vzhledem k silné neanglické komunitě uživatelů lze očekávat pozitivní změny i zde.
Radka (radkajelinekzavinacseznamteckacz)

11. 11. 2008 23:42

Dobrý den,
chtela bych se zeptat zda lze stahnout Legacy 7 - na zkousku, myslela jsme, ze lze, ale chtelo to po mne heslo.
Tak jsme si stahla 6 z vasich stranek, bylo by mozne mi k ni zaslat cestinu?? Upravu virtualniho fontu pro
diakritiku mam provest az po nainstalovani cestiny?? Omlouvam se za hloupe dotazy, normalne mi to s
programy jde, ale tohle je vyssi chlapecka :-D Diky
Odpověď - Radek (12. 11. 2008 07:05)
Dobrý den,
vůbec se není proč omlouvat. Vyzkoušejte raději verzi 7.0, je ve verzi Standart také volně k dispozici. Stáhněte si
ji ale z našich stránek
http://legacy.unas.cz/download/legacy7dwnl.html
aby bylo možné použít naši češtinu. Heslo pro instalaci je "legacy7". Toto heslo není tajné a je uvedeno i na
oficielních stránkách. Postupujte tedy následovně:
1. Stáhněte z výše uvedené adresy instalační program a naistalujte Legacy 7.
2. Ze stejné adresy stáhněte přeložené doplňky programu a češtinu. Oboje spusťte a naistalujte.
3. Proveďte změnu registrů Windows.
Vše by mělo nyní fungovat.
Volitelně si můžete stáhnout geo databázi, kde jsou uvedena všechna sídla ČR a SR. Tu najdete v sekci Stažení
>> Geo databáze
Jirka B. (george65@atlas.cz)

9. 10. 2008 23:01

Dobrý den,
potýkám se s problémem, že u jedné osoby z mnoha mi nejde vytisknout (ani na obrazovku) Report osoby (ani
vygenerovat do PDF) - aniž bych nějak měnil nastavení. Texťák i HTML vygenerovat jdou. Když zkouším
hromadné reporty osob, tak vše funguje, dokud do výběru nezahrnu rovněž tuto osobu. Poradí mi někdo,
prosím? Díky za rady.
Odpověď - Radek (13. 10. 2008 08:00)
Podle mě by se mohlo jednat o nekonzistenci dat v databázi. Zkuste provést tyto kroky:
1) Zazálohujte si databázi
2) menu Soubor --> Zkontrolovat/Opravit
3) pokud to nepomůže, zkuste osobu smazat a znovu ji do systému zavést. Tím by se mohly přerušit chybné
reference a vytvořit nové, správné.
Jirka B. reaguje: 13. 11. 2008 (22:33)
Děkuji mnohokrát, krok 2) opravdu pomohl.
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Petr (petr.jbc@gmail.com)

31. 8. 2008 06:59

Dobrý den,
mohl byste mi, prosím, poslat češtinu pro verzi 6.0.0.189 ?
Děkuji předem
Odpověď - Radek (31. 8. 2008 22:02)
Dobrý den,
zaslal jsem Vám češtinu mailem.
Aleš (alex.bily@seznam.cz)

21. 8. 2008 22:47

Díky za radu, bylo to v registrech.
Aleš (alex.bily@seznam.cz)

19. 8. 2008 21:45

Používal jsem Cumberland Family tree, potřebuji nastavit e je tam všechnoxport do Legacy, ale nevím jak, ať je
tam všechno. GEDCOM version 4.0 nebo 5.5, a jaký character set (ANSI, ANSEL, IBM-PC, ISO 8859-1 for HTML).
A s češtinou to taky není OK, neumí to ř a č.
Děkuji
Odpověď - Radek (19. 8. 2008 22:17)
Dobrý den,
pokud uvádíte nefunkčnost speciálně "ř" a "č", odhadoval bych to spíše na to, že jste nenastavil virtuální font,
který je třeba, aby Legacy správně zobrazovalo českou diakritiku. Podívejte se do sekce Čeština, bod 1.
Ještě si ověřte, že v exportovaném souboru po otevření v textovém editoru (Poznámkový blok ve Windows) "ř"
a "č" vidte správně. Potom problém opravdu není v exportu z CFT.
František (hudr.jfs@worldonline.cz)

19. 7. 2008 01:09

Děkuji, povedlo se

František (hudr.jfs@worldonline.cz)

16. 7. 2008 11:25

Dobrý den. Prosím o radu.Při Instalaci nového buildu programu Legacy Tree 7 se mi objevuje toto oznámení a
inastalace nejde. "Could not initialize installation.File size=49386829,size returned=8237047.
Předem děkuji za radu
Odpověď - Michal (16. 7. 2008 11:31)
Zkuste znovu stáhnout instalační soubor, měl by mít velikost 49 386 829 bajtů.

Jirka (jiri.pa@post.cz)

7. 7. 2008 17:44

Dobrý den,
mám problém v komunikaci mezi Legacy 7.0 Deluxe verze a Legacy Charting. Legacy Charting mi nezobrazuje ve
svých grafických výstupech nejstarší dvě generace rodokmenu (10 generací to ukazuje, 2 nejstarší ne). V Legacy
7 mám vše propojeno a bez problémů. Legacy Charting ale vůbec neregistruje propojení na tyto dvě nejstarší
generace, ani když začnu vytvářet grafický výstup jen ze tří nejstaršíš generací, tak ho nevytvoří, udělá jen
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jednogenerační. Zkoušel jsem i ty 2 nejstarší generace v Legacy 7 úplně vymazat a vložit znovu, ani to
nepomohlo.
Neměl někdo podobný problém? Děkuji za každou radu.
Odpověď - Jirka (8. 7. 2008 16:16)
V boxu Generations jsem samozřejmě počet generací měnit zkoušel. Legacy Charting mi jich načte 10. Když
počet generací snižuji, funguje vše bez problémů, ale když počet generací zvyšuji nad 10, tak už mi další
nepřibývají, ač se číslovka počtu generací v boxu Generations navyšuje. Takže tímto to nebude. Spíš teď myslím,
jestli to nebude něco v samotném Legacy 7, nějaký problém v té samotné databázi. Nevím ale co, když mi v
Legacy 7 vše funguje správně.
Přesto Vám děkuji za odpověď.

František (hudr.jfs@worldonline.cz)

8. 6. 2008 00:53

Dobrý den. Za tak rychlý překlad si zasluhujete pochvalu. Jste hvězdy.
Děkuji.

Luboš

7. 6. 2008 08:08

Dobrý den,
k mému překvapení (vůbec jsem to neočekával) jsem obdržel od vydavatele Legacy, Millennia Corp. , upgrade
na verzi 7 zdarma. S napětím a zvědavostí jsem provedl instalaci. Ta se povedla nad očekávání úspěšně.
Především jsem byl potěšen, že upgrade je vlastně nová instalace (nebo se to tak alespoň jeví). Předešlá verze
č.6 totiž byla ponechána a je plně funkční, včetně české lokalizace. Již předem tak děkuji českému týmu za
přípravu českého překladu na tuto novou verzi a velice se na něj těším.
Odpověď - Michal (7. 6. 2008 11:33)
I já vás zdravím, český překlad verze 7 je již v podstatě hotov, prochází pouze závěrečným doladěním a v
opravdu dohledné době zde bude publikován. Sledujte dále tento web.

Luboš

28. 4. 2008 18:33

Dobrý den, chtěl jsem implementovat do LFT6 v.190 geoDB sídel ČR v.3.10 což se mi nezdařilo. Všiml jsem si, že
soubor má příponu gds. Produkty geo Evropy a ostatní mají příponu rds. Kde dělám chybu? Nebo u této
poslední verze šestky geoDB nefunguje? Děkuji předem za radu.
Odpověď - Michal (17. 5. 2008 19:05)
Dík, každá pochvala potěší...

Vladimír (vladimir.vanek@sweco.se)

8. 4. 2008 15:30

Opět problém s češtinou. Funguje mi v Legacy 6, ale ne v Legacy Charting. Co dělat?
Odpověď - Radek (8. 4. 2008 16:57)
Verze Legacy Charting 7 uvolněná pro testování nepodporuje více jazyků a proto není v současné době možné
ho přeložit. Až bude zakomponován do Legacy Family Tree, bude využívat jeho jazykový modul, který je
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přeložen (nebo se dopřeloží). Tato verze slouží pouze pro zjištění chyb (a připomínek) tohoto nového programu
před jeho oficielním uvolněním. Nezbývá než čekat na vydání Legacy Family Tree 7.0

Radek LFT (LegacyFamilyTree@seznam.cz)
http://legacy.unas.cz

19. 2. 2008 21:50

Ahoj všem. O nové verzi vím, jen jsem teď na služebce a vrátím se až v pátek. Nejpozději přes víkend připravím
novou češtinu.

Radek LFT (LegacyFamilyTree@seznam.cz)
http://legacy.unas.cz

30. 1. 2008 21:18

8.8.2oo8 ostaví Legacy 6 tři roky své existence. Doufám, že se autoři nechystají vydat verzi 7 až k tomuto jubileu
:)

Eschler (eschler@eschler.cz)
http://eschler.cz

29. 1. 2008 13:11

Nejde mě nainstalovat čeština. můžete mě poradit?
Odpověď - Radek LFT (29. 1. 2008 21:24)
Musíte napsat, co jste udělal a co ne. V podstatě jde o toto:
1) Nastavit virtuální písmo v registrech Windows
2) Rozbalit soubor Legacy6.lng ze staženého archivu a přepsat soubor originální
3) Nastavit podle obrázku v sekci čeština jazyk "English - Australia", pod kterým se skrývá čeština.
Vše je popsáno v sekci čeština.

Jenda (jan.dohnal@gartner.com)

23. 1. 2008 13:19

Dobrý den,
uvažuji o zakoupení De Luxe verze. Je to tak, že mohu také k ní stáhnout češtinu, o které jsme se u vás dočetl?
Přirozeně by pak asi v této verzi nabyly počeštěny ony atributy, které jsou navíc ke standardní verzi.Děkuji
předem za komentář. JD
Odpověď - Radek LFT (23. 1. 2008 14:22)
Zdravím, počeštěná je kompletně verze Deluxe, čili ať máte verzi Standart či Deluxe, vždy je česky všechno.
Čeština funguje na obě verze, jen je třeba si hlídat číslo češtiny a číslo verze Legacy - musí to korespondovat např. čeština 6.179 je pro verzi Legacy 6.0.0.179

Honza

7. 1. 2008 11:34

Děkuji za radu. Ještě jen dotaz abych to mohl dělat také tak - nascanovaný obrázek si připojujete v Legacy jako
obrázek k prameni nebo k osobě? (Dají se vlastně připojovat obrázky k pramenům?) Já jsem si je zatím
připojoval k osobám, kterých se týkají (nebo ke sňatku)...
Odpověď - Radek LFT (7. 1. 2008 11:59)
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Já si obrázek připojuji k pramenu, což samozřejmě lze. Přesněji to dělám tak, že přímo k prameni připojím jen
první stranu rodného listu (pokud ji má - RL 20.století) a scan vnitřku připojím až k citaci, což lze taky. Pokud
nemá "přední" stranu, připojím stejný obrázek k prameni i k citaci.

Honza

6. 1. 2008 09:11

Michale, takže vy si evidujete jednotlivé prameny jak knihy a osoby, tak třeba i jednotlivé rodné listy? Každý
takový dokument máte zvlášť jako samostatný pramen?
Odpověď - Michal (6. 1. 2008 17:43)
Všechny dokumenty, ke kterým jsem se zatím dostal (např. rodné, úmrtní, oddací listy, závěti), jsem měl
zapůjčené od osob, kterým patří, takže jako pramen eviduji tuto osobu a příslušný dokument, který jsem si
oskenoval, případně opatřil dalšími poznámkami, eviduji jako citaci tohoto pramene. Ale to je můj způsob
evidence, který mi zatím takto vyhovuje, záleží na tom, jak to bude vyhovovat vám.

Honza

4. 1. 2008 07:22

Ještě bych měl další dotaz. Jakým způsobem si zapisujete zdroje k jednotlivým informacím? Já jsem si zatím
zapisoval jen publikované knihy, pokud jsem se něco dozvěděl například z křestního listu, tak jsem tam nic
nevyplňoval. Už jsem ale narazil na dvě protichůdné informace o stejném člověku, obě z křestních listů, takže
bych nějak asi zdroj odlišit potřeboval. Jak to zapisujete vy? Zapisujete si nějak i zdroj pokud informaci pochází z
ústního podání (např. od nějakého staršího člena rodiny)?
Odpověď- Michal (4. 1. 2008 10:21)
Pro evidenci zdrojů používám vcelku silný nástroj? Evidence přirazených pramenů?, který je možné použít jak
pro osoby, tak pro manželství. Pramen (zdroj) zde můžu nadefinovat ve dvou úrovních: 1. pramen, 2. citace
pramene. K osobě (manželství) tento pramen (citaci) mohu připojit buď všeobecně nebo ke konkrétní události
(narození, úmrtí, křest, bydliště, atd.). Budu-li konkrétní, tak např. mám rodovou kroniku určité větve (pramen)
a konkrétní stránky, kde se vyskytuje zmínka o dané osobě nebo události k dané osobě (citace). Nebo:
spolupracuji s určitou osobou (pramen), která mi dodává informace např. v podobě schémat jednotlivých
větvích (citace).
Jak pramen, tak jeho citace mohu popsat či dokumentovat formou textů, odkazů, obrázků, zvukových záznamů,
videí, odkazů na archivy. Je zde spousta možností, záleží jen na míře důkladnosti, jak tyto informace chci
evidovat.
V tiskových výstupech mohu pak nadefinovat zda a v jaké podrobnosti chci připojit přiřazené prameny.

Radek LFT 31. 12. 2007 15:06
http://legacy.unas.cz/
Klidného Silvestra a šťastný nový rok. V roce 2oo8 už se snad opravdu dočkáme slibované verze 7.0.

Honza

17. 12. 2007 11:22

Děkuji za radu, po té údržbě souborů už je teď přeložené všechno.

Honza

15. 12. 2007 21:39
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Stáhl jsem si češtinu z 11.12, o které píšete, že je kompletní, ale přesto některé výrazy nejsou přeložené. Chci se
tedy zeptat, zda nejsou součástí překladu, nebo jsem při instalaci něco udělal špatně. Jde o popisy různých
událostí u osob - například se mi zobrazuje "Ona was involved in court case" apod.
Zajímavé také je, že v Legacy není událost pro uvěznění, musel jsem si ji přidat sám. Zřejmě je to tím, že v
Americe takové věci do rodokmenů nepíší moc rádi, zatímco u nás uvěznění za protektorátu nebo
komunistického režimu takřka patří k dobrým mravům :-)
Odpověď - Michal (15. 12. 2007 22:38)
1) Věty k událostem se uloží k vaší databázi v okamžiku jejího vzniku, tj. objevují-li se vám anglické fráze, zřejmě
jste nakopíroval češtinu až potom, co jste založil databázi, což je asi samozřejmé, protože překlad je zveřejněn
jen pár dnů. Řešením je provést volbu Soubor -> Údržba souborů -> Vyčištění hlavních seznamů, kde po
úvodním okně se zatržením všech možných voleb týkajících se hlavních seznamů dostanete nabídku zda chcete
nastavit výchozí znění všech vět k událostem. Zvolíte-li zde Ano, pak se vám všechny věty k událostem přepíší
větami z překladu. Ztratíte však v tomto případě ty definice vět, které jste si sám změnil (jsou-li takové).
Doporučuji před spuštěním volby Údržba souboru vaši databázi zazálohovat.
2) Jsou přeložené pouze standardní události, které program Legacy má v sobě zahrnuté. Program je však natolik
volný, že umožňuje uživateli měnit a vkládat takřka cokoli, takže je samozřejmě možné vkládat i události tak, jak
uživatel potřebuje.

Radek LFT (LegacyFamilyTree@seznam.cz)
http://legacy.unas.cz

9. 12. 2007 13:08

>> Karel Barcuch >> Dobrý den, manuál v češtině opravdu neexistuje, jsme rádi, že pokračují práce na překladu,
na manuál už nemáme kapacity. Základní informace lze získat z popisu programu, na který je odkaz v sekci
úvod. Po dokončení češtiny by se o sepsání základního manuálu dalo uvažovat.
----------------------------------------Karel Barcuch (karel.barcuch@barcuch.cz) 9. 12. 2007 11:07
http://barcuch.cz
Dobrý den vážení kolegové, stáhnul jsem si verzi z netu a teď marně pátrám po nějakém českém manuálu. Můj
dotaz zní - existuje nějaký a jestli ano, můžete mi poslat odkaz prosím. Děkuji předem.
----------------------------------------Michal 4. 12. 2007 19:44
Vyvdané příjmení - také jsem ze začátku řešil, teď už v tom problém nevidím. Používám pro ně alternativní
jméno. Lze jej tisknout i v reportech. Tam, kde neznám rodné jméno, dávám vyvdané příjmení do hlavního
příjmení. Tím, že je databáze v Accessu, lze s ní manipulovat i přímo v prostředí Accessu, takže není problém si
zde nadefinovat dotaz k případnému hromadnému vzájemnému přehození alternativního za hlavní a naopak
tak, jak zrovna potřebuji. Vzhledem k ostatním přednostem Legacy (např. reporty nebo možnosti úprav
databáze přímo v Accessu) je tento problém jen "muškou".
----------------------------------------Radek LFT (LegacyFamilyTree@seznam.cz) 4. 12. 2007 08:38
http://legacy.unas.cz/
>> Honza >> Většina programů řeší vyvdané příjmení v alternativních jménech s označením typu "Married".
Psal jsem do autorské firmy Legacy, aby tam udělali alespoň to. Bylo mi slíbeno. Upřímně, je to jedna ze 3 věcí,
se kterými nejsem u Legacy ještě plně spokojen - další jsou nemožnost připojovat svědky k událostem a
nemožnost připojit libovolný soubor (jsou jen obrázky, zvuky a videa - já bych chtěl třeba Word). Ale všichni
čekáme na brzkou novou verzi. Určitě se v ní něco z toho objeví. Jinak vždycky můžete vyexportovat Gedcom a
zkusit program jiný. Ale ještě bych počkal na verzi 7.0
----------------------------------------Honza 3. 12. 2007 13:46
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Ano, zapisuji rodné příjmení, to ano, ale tak nějak mi tam úplně chyběla kolonka na zapsání příjmení po svatbě.
Možná, že to neřeší, protože v Americe to pro ně není problém, protože mohou prostě použít jméno manžela,
ale v češtině se příjmení manželky a manžela obvykle liší, kromě toho mohou nastat i jiné varianty, než
zachování původního příjmení a přijetí partnerova, například původní pomlčka nové příjmení, to je dnes čím dál
běžnější.
Takže absenci možnosti nějak rozumně zaznamenat příjmení po svatbě vidím jako podstatné mínus Legacy.
Škoda, že jsem si tohoto nedostatku nevšiml když jsem testoval jednotlivé software a rozhodoval jsem se, který
použít. Možná bych se i díky tomuhle rozhodl nakonec jinak - například nové WinFamily bylo v mém
rozhodování za Legacy jen velice těsně, takže tohle by býval mohl být ten bod, který by převážil...
Honza
P.S. "Vyvdané příjmení" je sexismus, protože změna příjmení po sňatku nemusí být omezená jen na ženy, může
být i příjmení "vyženěné" :-)
----------------------------------------Petr Drlík (drlik.petr@seznam.cz) 3. 12. 2007 06:45
Dlouho dobu jsem používal do příjmení žen to vyvdané. Přepsal jsem celou databázi a použil rodné. Pro
vyvdané příjmení je např. v *.ged kod, který není mezinárodně uznaný, ale může se používat. U některých
programů byly příjmení v lomitách a to už jsem tam měl mižmaš. Uznal jsem, že rodné příjmení je správnější.
----------------------------------------Radek LFT (LegacyFamilyTree@seznam.cz) 2. 12. 2007 23:47
http://legacy.unas.cz/
>> Honza >> u žen se vyplňuje vždy rodné příjmení ! To je podle mě pravidlo u všech programů a nikdy mě
nenapadlo zapisovat vyvdané příjmení. To naopak zadávám do alternativnch jmen, i když se způsobem jejich
zadávání nejsem také úplně spokojen. Psal jsem do autorské firmy, aby přidali k alternativním jménům jedno
pole s rozlišením, zda jde o vyvdané jmén, přezdívku, nickname, ... Toto rozdělení ostatní programy většinou
mají.
----------------------------------------Honza 2. 12. 2007 20:08
Chtěl bych se zeptat, jak si do Legacy zadáváte rodná přijmení? V PAF5 byla u každé osoby dvě políčka, jedno na
rodné příjmení a jedno na příjmení po sňatu, v Legacy je ale prostě jen příjmení.
Seznam alternativních jmen se mi podle návodu zdá, že by měl sloužit k něčemu trochu jinému...
----------------------------------------Radek LFT (LegacyFamilyTree@seznam.cz) 30. 11. 2007 07:25
http://legacy.unas.cz/
>> František >> Dobrý den, je otázka, jestli češtinu nevidíte vůbec (nevíte, kde ji nastavit), nebo nevidíte české
znaky "ř,š,č,..." nebo máte češtinu nastavenou, ale některé části programu na Vás mluví anglicky. Nejlepší by
bylo sejmout obrazovku a poslat mi ji (otevřete Legacy, najeďtě na problémové místo, stiskněte ALT+PrtSr,
otevřete Word a pomocí CTRL+V tam sejmuté okno vložte. Word mi potom zašlete.)
----------------------------------------František (hudr.jfe@worldonline.cz) 29. 11. 2007 15:10
Nezlobte se,asi budu vypadat jako hlupák.Moc se mi tento program lííbí,ale nemohu se nějak dopracovat k
češtině,tak aby mi psala ve všech záhlaví a oddílech.Vím,že je tam návod,ale skutečně budu asi hloupý.Předem
děkuji za radu jako pro blbce
----------------------------------------Petr Drlík (drlik.petr@seznam.cz) 28. 11. 2007 06:52
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Včera jsem rozchodil v linuxu genealogický program GRAMPS. Existuje verze i pro win, ale potřebuje to
nainstalované knihovny pythonu. Opět jiný pohled na databazi s velikým množstvím nastavitelných události a
tříděni filtrem. Velice zajimavý a hezký program.
----------------------------------------Radek LFT (LegacyFamilyTree@seznam.cz) 26. 11. 2007 12:07
http://legacy.unas.cz/
Zdravím všechny příznivce našeho programu, na Vánoce pro Vás chystáme velké překvapení. Těšte se.
----------------------------------------Radek LFT (LegacyFamilyTree@seznam.cz) 23. 11. 2007 12:43
http://legacy.unas.cz/
>> Jan >> Dobrý den, omlouvám se, chyba je na mém přijímači, zapomněl jsem při přechodu na novou verzi
přejmenovat jedno políčko. Takže si buď stáhněte češtinu znova nebo si vyberte jazyk "English - Australia" a
bude to česky.
----------------------------------------Jan Šenfeld (hudr.jfs@worldonline.cz) 23. 11. 2007 11:47
ZdravímJsou okymžiky kdy si připadám jako hlupák.Prosím nepřišel jsem na počeštění programu.Postupoval
jsem podle návodu,ale v options se mi čeština neobjevuje.Prosím o radu.
Díky
----------------------------------------Radek LFT (LegacyFamilyTree@seznam.cz) 14. 11. 2007 23:52
http://legacy.unas.cz/
Spuštěny nové statistiky návštěnosti. Doufám, že se budou čísla rychle zvětšovat :)
----------------------------------------Radek LFT (LegacyFamilyTree@seznam.cz) 7. 11. 2007 09:17
http://legacy.unas.cz/
Tak to zase tak dlouho netrvalo (24min) a máte novou verzi češtiny. Stahujte verzi i češtinu v menu Download.
----------------------------------------Radek LFT (LegacyFamilyTree@seznam.cz) 7. 11. 2007 08:53
http://legacy.unas.cz/
Zdravím všechny, dnes vyšla nová verze Legacy (včera taky) takže nestahujte češtinu, protože jsem ji včera
připravil pro verzi 6.0.0.167, ale tu už na webu neseženete, teď je tam 6.0.0.168. Co nejdříve to připravím.
----------------------------------------Radek LFT (LegacyFamilyTree@seznam.cz) 25. 10. 2007 07:48
http://legacy.unas.cz/
Tak nám zase trochu odložili verzi 7. Místo podzimu už píšou n akonci roku: "Purchase Legacy 6.0 today and
we'll send you the upgrade to Legacy 7 for FREE when it is released later this year."
----------------------------------------Radek LFT (LegacyFamilyTree@seznam.cz) 1. 10. 2007 02:43
http://legacy.unas.cz/
>> Honza >> Ahoj, to máš pravdu. Zkoušel jsem ho počeštit nástroji, kterými to šlo třeba u PAF, ale neuspěl
jsem (jedná se o zápis do DLL knihovny). Třeba by to někdo jiný zvládl, ozvěte se.
----------------------------------------Honza 25. 9. 2007 21:59
FamilyTreeMaker jsem zkoušel, ale má pro mne podstatnou vadu v tom, že není česky. Nebo se v tomto bodu
nová verze liší?
-----------------------------------------
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Petr Drlík (bearnsdorf@seznam.cz)

21. 9. 2007 14:06

>>Radek LFT>> pokud bych se rozhodl, dam vedet, at neplasim dopredu.
----------------------------------------Radek LFT (LegacyFamilyTree@seznam.cz) 21. 9. 2007 13:05
http://legacy.unas.cz/
Vyšly nové verze Family Tree Maker 2008 - http://www.familytreemaker.com/ a WinFamily 7 http://www.winfamily.com/
----------------------------------------Radek LFT (LegacyFamilyTree@seznam.cz) 21. 9. 2007 08:37
http://legacy.unas.cz/
>> Petr Drlík >> Ahoj, pokud by jsi teď koupil verzi 6 dostaneš už verzi zadarmo, protože má vyjít co nevidět. Já
jsem měl s nákupem taky problém. Já jsem se nakonec domluvil s ředitel společnosti a poslal mu dolary v
obálce. Ale to silně nedoporučuji, pak jsem půl roku bojoval s jejich fakturačním oddělením :) V podstatě vidím
2 možnosti. 1) Jsou firmy, které se tím zabývají - podle ohlasů je dobrá např. http://www.jimaz.cz/. U nich jsm
se jednou informoval a tyhle platby dělají za nějaký paušální poplatek 220-250 Kč. Pokud tedy chceš jen verzi
stáhnout a číslo ti dodají oni. Pokud by jsi chtěl zaslat krabici i s manuálem z USA, tak to asi bude dražší. 2)
Jeden můj šikovný kolega má s placením kartou zkušenosti, legacy tak kupoval a pokud by byl ochoten a ty ty by
ji mu zaplatit i bankovní poplatky, tak by ti to třeba koupil. Musel bych se ho ale zeptat.
----------------------------------------Petr Drlík (bearnsdorf@seznam.cz) 21. 9. 2007 07:03
Odzkoušel jsem Legacy 6, přihrál ged soubor, odzkoušel. Program má hodně vychytávek kterými jsem byl
překvapen. Pokud bych měl o program zájem, protože u mnoha funkci vyskočila hláška o tom, že je funkční jen
v ostré verzi, jak se dá koupit, když je cena uvedena v $ a různé konta ani karty nevlasním. (samozřejmě bych
čekal na tu 7)
----------------------------------------Radek LFT (LegacyFamilyTree@seznam.cz) 17. 9. 2007 07:33
http://legacy.unas.cz/
>> Honza >> Pořád stejná věta "Purchase Legacy 6.0 today and we'll send you the upgrade to Legacy 7 for FREE
when it is released later this fall." Takže nic bližšího nevím. Přečíst sám si to můžeš na
http://www.legacyfamilytreestore.com/ vlevo pod hlavičkou Special offer! :)
----------------------------------------Honza 16. 9. 2007 21:09
Díky za informace, asi to přecejen zkusím a na 7 čekat nebudu. Nevíte, jaké je pravděpodobné datum vydání?
----------------------------------------Radek LFT (LegacyFamilyTree@seznam.cz) 14. 9. 2007 15:05
http://legacy.unas.cz/
>> Honza >> Ono to podle posledních info asi nebude s .NET tak žhavý. V současné době to mají v accesovské
tabulce a to se mi zdá jako dobré řešení, které by nemuseli měnit. Tenhle můj překlad dělám tedy v Accessu a
jedu ho mimo podpory výrobce, protože přepisuju sloupec s jazykovou mutací angličtiny pro Austrálii a ještě
jsem si musel najít heslo, protože překlady byly zaheslované. Takže oficielně nemůžu samozřejmě s překladem
pro novou verzi nic slíbit. Pokud máte pochybnosti, počkejte na vydání verze 7.
----------------------------------------Honza 13. 9. 2007 15:44
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Díky za informace. Access by měl podle toho co jsem našel na webu ukládat data v unicode, takže v tom by
snad problém být neměl.
Nicméně vzhledem k tomu, že chtějí přejít z VisualBasicu6 na platformu .NET, tak bych naopak docela velké
změny očekával. Jako hlavní změna by mělo být právě to, že plánují vytvářet další jazykové verze ("oficiální",
tzn. od výrobce). Nevím tedy, jestli bude Váš způsob překladu ještě u verze 7 použitelný. Nevím, jak přesně
Legacy překládáte, ale jestli to vezmou od podlahy a budou používat internacionalizační funkce .NETu, tak to
určitě nebude přeložitelné pomocí přeložení hlášek v nějakém textového souboru. Pak se sice s překlady
pracuje komfortně, ale udělat nějaký překlad mimo výrobce je podstatně složitější, vlastně ani nevím, jak to
přesně funguje...
----------------------------------------Radek LFT (LegacyFamilyTree@seznam.cz) 13. 9. 2007 12:25
http://legacy.unas.cz/
>> Honza >> Každá verze Legacy potřebuje svůj upravený soubor s češtinou, protože vždy nové výrazy přibudou
nebo se změní. Starší soubory na novější verzi nefungují. Vždycky jsem se snažil do týdne po vydání nové verze
vydat i upravenou češtinu. Protože také hodlám koupit verzi 7, předpokládám, že budu češtiny vydávat i nadále.
Soubor s jazykovým překladem i soubor se samotnými daty je klasický *.mdb soubor (tedy Access), jen s
přejmenovanou příponou. Zde bych žádný problém neočekával a pokud bych byl třeba dlouhobobě mimo,
můžu Vám poskytnout návod, jak si češtinu upravovat sám. Zatím jsem to moc z ruky nepouštěl, aby se v
překladu neprojevil rozdílný přístup různých autorů a čeština se jevila jako kompaktní, tzn. že např. stejné věci
jsou v různých místech programu pojmenovány stejně. Pokud pomůžete s překladem, bude to výborné, už jsem
s několika autory spolupracoval, ale teď překlad (zhruba v 65%) delší dobu stagnuje. Přeloženo je všechno
důležité a tak se do přílišných podrobností nikomu nechce (ani mě moc ne:) Jakmile bude k dispozici první build
verze 7, budeme vědět víc, ale žádné velké změny v datové struktuře ani přístupu nepředpokládám.
----------------------------------------Honza 13. 9. 2007 12:05
Také jsem zkoušel několik genealogických software a z hlediska funkcí je Legacy asi opravdu nejlepší (ne že by
umělo vše - nějaké důležité věci mi v něm také chybí, ale chybí jich v něm nejméně ze SW, které jsem zkoušel).
Je pro mne ale celkem důležitá čeština, takže jsem se chtěl zeptat, než si tento software koupím, jestli máte
nějakou představu, zda bude vaše čeština použitelná i pro verzi 7? Je pro mne podstatné, aby bylo možné přejít
z české verze 6 na českou 7, aniž bych přišel o data nebo diakritiku v nich. Nemáte představu, jak na tom 7
bude? V jakém formátu jsou vložená data ukládána?
Pokud myslíte, že by měl být přechod bezproblémový, tak bych vám mohl po vydání 7 s češtinou pro ni i nějak
pomoci, nakolik bude v mých silách.
Díky za info.
----------------------------------------Milan Malý 6. 9. 2007 17:26
Radek LFT: omlouvám se za mystifikaci, ale nedávno jsem "brousil" na stránkách WINFAMILY, kde je avisována
také verze 7. To mě zmátlo a já jsem si strom automaticky spojil s Legacy 7.
----------------------------------------Radek LFT (LegacyFamilyTree@seznam.cz) 5. 9. 2007 08:29
http://legacy.unas.cz/
>>M.Malý>> máte nějaké informace, které já nemám ? Myslím tím něco ohledně "stromu" a verzi 7, jak píšete
? Jestli myslíte tisk stromu celého příbuzenstva (což jako jeden z mála Ancestry podporuje), nevím o tom, že by
se to do Legacy přidávalo. VY VÍTE VÍC?
----------------------------------------Milan Malý (nalim.ylam@seznam.cz) 4. 9. 2007 17:18
Petr Drlík:Taky jsem vyzkoušel několik programů, ale ze všech s mým představám přibližuje právě Legacy. Je
pravdou, že je trochu nepřehledný. Ze začátku mi to také dělalo potíže, ale postupem času se to zlepšuje. Co se
týká tisku s českou diakritikou, tak s Legacy nemám zatím problémy. Pokud mi v Legacy něco nesedí, tak si
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udělám výstup do souboru GED a v jiném programu zpracuji. "Strom" si takto převádím do programu Ancestry.
Ale tento můj problém má být snad ve verzi Legacy 7 vyřešen.
----------------------------------------Petr Drlík (bearnsdorf@seznam.cz) 3. 9. 2007 10:34
Jinak mám udělán jednoduchý překladač ve VB5 z jednoho něm. gen.programu(už si nevzpominam který - viz
níže) do souboru formátu GED.
Alias a Nick jsem zavrhl, vím že tam je zádrhel. S radostí počkám do podzimku i na tu češtinu.
pozn. V databázi mám asi 100 jmén, rozrod jen mého předka + partneři, ale kamarád, kterého jsem
rodokmenem nastartoval jich má 1100.
Index;Geschlecht;Familienname;Vorname;Gebname;GebTag;GebMonat;GebJahr;TodTag;TodMonat;TodJahr;V
ater;Mutter;Partner1;Partner2;Partner3;Partner4;Partner5;Beruf;Ort;Bild;Kommentar
4;m;Drlík;František;;;;;;;;1;2;;;;;;;;;
1;m;Drlík;František;;1;10;1890;18;12;1967;;;2;;;;;;;;
3;m;Drlík;Ladislav;;27;7;1927;28;8;1992;1;2;6;12;;;;;;;
----------------------------------------Radek LFT (LegacyFamilyTree@seznam.cz)
http://legacy.unas.cz/

3. 9. 2007 09:41

>> P.Drlík >> Nejdříve k těm vztahům. Určitě se píše jméno za svobodna. Vyvdané příjmení se píše do dalších
(alternativních jmen). V Legacy zatím ještě není typ tohoto alternativního jména, takže pokud si uvedete více
jmen - vyvdané, znám jako, přezdívka, indiánské jméno,... nevíte pak přesně, které alt. jméno je které. V nové
verzi by to ale mělo být.
A něž se rozhodnete pro ten pravý program, počkejte do podzimu na novou verzi Legacy 7 a dejte mu ještě
šanci. Jiný program ani nemohu doporučit :)
----------------------------------------Petr Drlík (Bearnsdorf@seznam.cz) 3. 9. 2007 08:04
Ještě jeden dotaz. Píšete do vztahů, že se vzali Drlík a Drlíkova (za svobodna Kelnarová) nebo Drlík a
Kelnarovová (nové jméno Drlíková). Mám dojem, že v souboru GED je pro tuto vlastnost kod, ale neni
doporučen jako standard.
----------------------------------------Petr Drlík (Bearnsdorf@seznam.cz) 3. 9. 2007 07:58
Mé první seznámeni s genealogii v PC je kolom roku 1992. Mám spíše dotaz do diskuze, jaký program použít.
Odzkoušel jsem jich hodne (KK, GeniusFamilyTree, Cumberland, Legacy 3.0, Ages ...), ale vždy, když došlo na
lámání chleba, byl problém s tiskem české diakritiky. Několikrát jsem databázi přepisoval, na monitoru OK, tisk
pak KO. Kazdý z nich má nějaké + i -. Na tisk stromu se mi líbil Ages, na ovladáni Genius. Už jsem připraven
nepoužívat diakritiku a mít souběžně připojenou tabulku kde bude "Zlutoučky kun <> Žluťoučký kůň". Legacy je
svými záložkami, kdo není zvyklý, nepřehledné.
Máte typ? Díky.
----------------------------------------Radek LFT (LegacyFamilyTree@seznam.cz) 30. 8. 2007 22:14
http://legacy.unas.cz/
Bohužel, vydání nové verze 7 bylo přesunuto na podzim.
----------------------------------------Radek LFT (LegacyFamilyTree@seznam.cz) 13. 8. 2007 10:44
http://legacy.unas.cz/
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Omlouvám se všem, kteří čekají na češtinu do nové verze 6.0.0.155. V originálním souboru bylo provedeno dost
změn, musím to všechno správně přetransformovat a vyzkoušet. Mějte strpení, tento týden by se to tu ale
mělo objevit.
----------------------------------------Radek LFT 15. 7. 2007 22:49
Uklepl jsem se v linku, kde byla dřív k nalezení čeština pro Geno Pro. Je to samozřejmě http://cestiny.idnes.cz/
a odkaz přímo na Geno byl http://cestiny.idnes.cz/pg/genopro.html
----------------------------------------Radek LFT (LegacyFamilyTree@seznam.cz) 15. 7. 2007 22:46
http://legacy.unas.cz/
Ze serveru cestiny.ides.cz nějak zmizel odkaz na překlad GenoPro. Stránky autora: http://geralt.cestiny.cz/ byly
dnes funkční jen z části, ale se včerejším datumem (14.7.) je tam proklamováno dokončení překladu GenoPro
2.0.0.7. Budu osud této češtiny nadále sledovat. Nemáte někdo už staženou dokončenou češtinu?
----------------------------------------Jan (jasr@post.cz) 10. 7. 2007 23:45
Ad Zdeněk Moravec: To co požadujete umí německý program Ahnenbaltt. Stránka http://www.ahnenblatt.de/
Umí toho mnohem víc. V grafických výstupech nemá asi konkurenci. Velký výběr štítků, způsobu zobrazení
stromů (včetně sourozenců) jak předků tak potomků vybrané osoby.
----------------------------------------Martin Bílek (matak@quick.cz) 10. 7. 2007 15:36
Pro Zdeňka Moravce - jestli tomu dobře rozumím, tak to neumožňuje žádný rodokmen, buď dělám svůj
rodokmnen, to znamená ode mně předky a nebo přehled potomků, to znamená od předka ke mě a tam jsou
vidět všichni potomci - u moji sourozenci. Z podstaty věci vyplývá, že v mém rodokmenu můj sourozenec nemá
místo, tam mne zajímají jen moji předkové.
----------------------------------------Zdenek Moravec (zdenek.moravec@seznam.cz) 8. 7. 2007 21:29
Dobry den
Zkousim Legacy pro vytvoreni meho rodokmenu, potrebuji hlavne zobrazit rodokmen ve stromu. Bohuzel jsem
nezjistil, jak zobrazit objekty ve stejne urovni, tzn. sourozence. Strom zobrazuje pouze deti a rodice, takze
klasicky tenisovy pavouk, ale kdyz maji rodice vice deti, tak je ve jedne rade nevidim.
Dekuji
----------------------------------------Radek LFT (LegacyFamilyTree@seznam.cz) 4. 7. 2007 04:25
http://legacy.unas.cz
Zdravím všechny, na adrese http://www.winfamily.com/wf7sp.html se možné se podívat na ukázky z nové
verze programu WinFamily 7. Má už v sobě zabudovaný TreeDraw! Myslím, že to bude zajímavý comeback,
protože tento produkt už několik let stagnuje ve verzi 6. Rozhodně to každopádně dobře vypadá :)
----------------------------------------Radek LFT (LegacyFamilyTree@seznam.cz) 23. 6. 2007 23:33
http://legacy.unas.cz/
Ahoj, na stránce http://www.legacyfamilytreestore.com/ se v levé části objevila zpráva, že pokud nyní
zakoupíte Legacy 6, dostanete zdarma i Legacy 7, které bude koncem tohoto léta. Nová verze se tedy
nezadržitelně blíží :)
----------------------------------------Radek LFT (LegacyFamilyTree@seznam.cz) 15. 5. 2007 11:26
http://legacy.unas.cz/
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Právě jsem zjistil, že 12.5. vyšla nová verze. Budu se snažit připravit co nejdříve češtinu.
----------------------------------------Radek LFT (LegacyFamilyTree@seznam.cz) 10. 4. 2007 15:31
http://legacy.unas.cz/
habrda >> Diky za upozorneni, byl jsem na chalupe, takze mimo. Zkusim cestinu co nejdrive prevest.
----------------------------------------habrda 6. 4. 2007 08:33
Vyšel
nový
update
podpora
pro
http://legacynews.typepad.com/legacy_news/2007/04/legacy_update_n.html
----------------------------------------Radek LFT (LegacyFamilyTree@seznam.cz)
http://legacy.unas.cz/

Vista

-

18. 2. 2007 19:26

rj >> Dobrý den, učitě muselo nějakým omylem dojít ke smazání požadovaného souboru ActBar.ocx, který se
má nacházet v adresáři C:\WINDOWS\system32\. Můžete zkusit tento soubor jenom nahrát do uvedené cesty
(posílám vám ho zazipovaný mailem). Pokud by to náhodounepomohlo, určitě si stáhněte instalaci poslední
verze 6.0.0.118 a program přeinstalujte. Zálohy si stranou dávat nemusíte, program s Vaší databází neprovádí
během upgrade žádné operace, stejně tak nezmění ani soubory s nastavením programu.
----------------------------------------rj (radkajelinek@seznam.cz) 17. 2. 2007 21:53
Dobrý den, mám problém a nevím si s ním rady, stáhla jsem si Legacy 6.0 základní verzi (měla by být free, že??)
, zadala jsem si do ní spoustu dat až do 16. st, zazálohovala a nyní když si po cca 1 měsíci chci Legacy otevřít
píše mi to tuto hlášku "
Run time error 339
Component ACTBar.ocx or one of its dependencies not correctly registered: a file is missing or invalid
" Strašně nerada bych všechna data zadávala znovu. Tak nevím zda jsem někde něco omylem vymazala, nebo
kde soudruzi s NDR udělali chybu?? Poradíte někdo?? Stačilo by přeinstalování programu?? POkud ano mám si
zálohy hodit někam stranou?? Aby se mi nepřeinstalovaly nebo prostě nezmizely?? Díky
----------------------------------------Radek LFT (LegacyFamilyTree@seznam.cz) 16. 2. 2007 07:30
http://legacy.unas.cz/
elese >> Omlouvám se, že reaguji tak pozdě, ale byl jsem mimo republiku. Vyexportovaný GEDCOM jem zkoušel
importovat do více programů a až na několik tagů (adresa místa úmrtí, narození) se základní věci vždy povedlo.
Volíte při exportu přes Customize... možnost Only 5.5 ? Nebo zkuste možnost Basic a zkuste importovat jenom
tento základ. Data a vazby mezi osobami by se ale neměli ztratit při žádném z exportů. Včera jsem to zkusil
hodit do Ancestry a GenoPro 2007 a povedlo se.
----------------------------------------elese 14. 2. 2007 12:39
Při exportu dat do GEDCOM a jeho následném otevření v GenoPro či Ancestry chybí data narození, úmrtí i
oddání a mnohdy i vazby mezi jednotlivými osobami. Přepnutí do angl.jazyka ani nastavování v možnostech
exportu nepomáhá. Prosím o radu, kde je problém. Děkuji.
----------------------------------------Radek LFT (LegacyFamilyTree@seznam.cz) 22. 1. 2007 21:24
http://legacy.unas.cz/
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habrda >> Děkuji za připomínku. Máte pravdu, tyhle 2 měsíce zlobí. Díval jsem se na to, ale zatím nemůžu na
nic přijít. Proto mi nezbývá do vyřešení problému doporučit všem Váš postup - pokud chcete exportovat
GEDCOM, nejdříve se přepněte do anglického jazyka.
----------------------------------------habrda 22. 1. 2007 13:41
Mam problem, ktery pravdepodobne souvisi s cestinou. Mam posledni verzi Legacy i cestiny. Pokud mam
nastavenou češtinu, tak při exportu do Gedcom souboru (verze 5.5, libovolné ANSI) se špatně uloží dubnová a
srpnová data místo '10 Aug 2006' je '10 a g 2006'
místo '10 Apr 2006' je '10 a r 2006'
Pokud je zadán pouze měsíc a rok, tak je datum uloženo správně (např. Aug 2006)
Pokud nastavím angličtinu, proběhne export správně.
Nebude někde problém v češtině?
----------------------------------------Radek LFT (LegacyFamilyTree@seznam.cz)
http://legacy.unas.cz/

15. 12. 2006 07:30

Ahoj všem,
už 7.12. vyšla nová verze Legacy 6.0.0.118. Já to zjistil až teď a začínám teprve připravovat převod češtiny.
Klidně mi sem v budoucnu napiště, pokud se nová verze objeví, mě to přijde hned do mailu a budu moct na ní
pracovat :)
----------------------------------------Radek LFT (LegacyFamilyTree@seznam.cz) 1. 11. 2006 16:48
http://legacy.unas.cz/
Stále si lidi stahují starou češtinu z webu legacy.wz.cz.
NEDĚLEJTE TO A PODÍVEJTE SE NA NOVÝ WEB (adresa v záhlaví této zprávy)
----------------------------------------Radek LFT (LegacyFamilyTree@seznam.cz) 30. 10. 2006 08:44
http://legacy.unas.cz/
petr >> pokud Vám jde spíše o grafické zobrazení, doporučil bych GenoPro (najdetev sekci Download, do verze
1.99c je free, verze 1.91 v češtině, verze 2.0 je mnohem propracovanější, ale není free). V něm si nadefinujete
libovolný strom se základními údaji (jméno,data narození,umrtí,povolání, poznámky,...). Jinak kompletní síť umí
i můj nejoblíbenější Legacy Family Tree, ale to je textová podoba. Musíte se rozhodnout, zda Vám jde
především o tu grafickou podobu (GenoPro) nebo chcete s rodokmenem do budoucna pracovat profesionálně
(nemůžu doporučit nic jiného než Legacy :).
----------------------------------------petr (petrhaa@seznam.cz) 29. 10. 2006 18:01
Mam dotaz zacatecnika - sebral jsem dost dat o rdokmenu a ted hledam nejaky sikovny software na ulozeni,
zobrazeni atd. Zatim jsem nasel ty, co umi od potomka sestavit strom k predkum, neexistuje neco, co sleduje - i
v graficke podobe - vyvoj rodiny - rodin, vcetbe sourozencu, jejich deti atd - tj. komplexni spis sit nez strom ?
diky za info
----------------------------------------Radek LFT (LegacyFamilyTree@seznam.cz) 29. 10. 2006 13:33
http://legacy.unas.cz/
!!! OPĚTOVNÉ UPOZORNĚNÍ !!!
POKUD SI PROHLÍŽÍTE TYTO STRÁNKY Z ADRESY LEGACY.WZ.CZ VĚZTE, ŽE TENTO WEB JIŽ NENÍ AKTUALIZOVÁN.
OD 4.10 JSOU STRÁNKY NA DOMÉNĚ UNAS (viz záhlaví této zprávy)
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----------------------------------------Radek LFT (LegacyFamilyTree@seznam.cz)

19. 10. 2006 12:23

habrda >> díky za tip. Sice tady zase není dikritika, ale s tím bych si snad nějak poradil. A taky je tu nejvíce
záznamů - přes 13 tisíc.
Díky všem za snahu, v nejbližší době se pokusím udělat 3-tí verzi databáze se sídly v ČR a SK.
----------------------------------------habrda 18. 10. 2006 00:02
aha, otevrena obálka, mel bych uz jit radeji spát - posílám mailem excelovský soubor se souradnicemi mest
----------------------------------------habrda 17. 10. 2006 23:58
Doporucuji si stahnout csv soubor pro kategorii CZ-Mesta zde - http://online.poi.cz/, pripadne mohu poslat
excelovský soubor mailem, zadny jsem tu ale nenasel
----------------------------------------Radek LFT (LegacyFamilyTree@seznam.cz) 16. 10. 2006 09:00
Ahoj chlapi. Díky za tipy na zemské souřadnice.
Jan
>>
bohužel
ta
adresa
co
jsi
poslal
obsahuje
sídla
typu:
Ahnikov,Ahníkov,Ahorn,Ahornhutte,Ahornhütte,Ahrendorf, takže brutální německo-česká směs. Ale na druhou
stranu dá se to po částech stáhnout celý a pak bych z toho mohl použít jen něco.
Jaroslav >> Adresy od Jaroslava jsou přesnější, ale musí se pracovat jednotlivě s každým sídlem. To je pro mě
téměř nepoužitelné.
Zkusím ale nějak použí kombinaci obojího. Ještě jednou díky.
----------------------------------------Jan 13. 10. 2006 17:27
Databáze míst ve světě se souřadnicemi. http://www.fallingrain.com/world/
----------------------------------------Jaroslav Zvára (jzvara@volny.cz) 12. 10. 2006 21:03
K GPS souřadnicím sídel - měla by je určitě společnost CEDA - www.ceda.cz, jejen otázkou, zda a za jakých
podmínek byx je byla ochotna poskytnout. Jinak by bylo možné využívat mapový server na webu a do databáze
zadávat
aktuální
dynamický
odkaz
jako
položku
např.
přes
http://forms.mpsv.cz/uir/adr/OverAdresuFrame.html, kde se dá ověřit na základě jednoznačného kódu každý
adresní bod (i tam jsou přesné souřadnice). Dá se to zísakt i z mapového serveru Portálu veřejné správy
http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/cenia/portal/index.php?lang=cz&mode=search&win_size=4&dict_shifter
=0&ptz_shifter=0&adres_shifter=0&ptz_filter_id_active=&adres_filter_id_active=&kod_obj=&rect=653571%3A-1065500%3A-641429%3A1057000&xy=&xy_label=&use_user_rect=1&tree_dict_idobj_active=&tree_dict_parent_active=1&tree_name_
active=&dict_idobj=&lokal=-653571%3A-1065500%3A-641429%3A-1057000 atd. zkrátka možností jak doplnit
grafickou informaci do rodokmenu je více
----------------------------------------Jan 5. 10. 2006 11:21
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Freehosting - profitux.cz. Na Webzdarma mají asi zablokované některé funkce. Nejde třeba konfigurace u
PHPGedView.
----------------------------------------Radek LFT (LegacyFamilyTree@seznam.cz) 4. 10. 2006 13:49
Právě jsem se dověděl, že plánovaná verze 7 programovaná v NET studiu s podporou unicode bude až příští rok
:(
----------------------------------------Radek LFT (LegacyFamilyTree@seznam.cz) 4. 10. 2006 13:47

!!! STRÁNKY PŘESUNUTY !!!
http://legacy.unas.cz/
----------------------------------------Radek LFT (LegacyFamilyTree@seznam.cz)

4. 10. 2006 13:43

!!! STRÁNKY PŘESUNUTY !!!
http://legacy.unas.cz/
----------------------------------------Radek LFT (LegacyFamilyTree@seznam.cz)

29. 9. 2006 07:47

Ahoj,
stále se mi nedaří připojit se k tomuto webu a aktualizovat ho. Budu ho muset zřejmě přemístit, ale to se mi
vůbec nechce. Z podpory na www.webzdarma.cz neodpovídají, počkám ještě tak maximálně měsíc a pak
stránky přesunu jinam. Jedině v této diskuzi se potom dozvíte kam. A chystám nějaké novinky s češtinou,
můžete se těšit :)
----------------------------------------Radek LFT (LegacyFamilyTree@seznam.cz) 24. 9. 2006 13:56
Ahoj,
už několik dní se nemůžu připojit k serveru s těmito webovými stránkami. Je to problém serveru, píše o tom
více lidí. Nemůžu tedy provádět žádné aktualizace (ještě že tady mám tuhle knihu na vzkazy z jiného serveru :).
Mějte strpení, snad na tom na www.webzdarma.cz pracují.
----------------------------------------mc (m.cifra@stonline.sk) 2. 9. 2006 03:20
Už niekoľko mesiacov sa pokúšam stiahnuť Vašu češtinu, ale vždy po stiahnutí cca 100kB prenos skončí. Skúšal
som to z viacerých počítačov, ale vždy neúspešne.
Neviete, kde je chyba?
Ak by sa dalo, pošlite mi ju ako prílohu mailom.
Vopred ďakujem
----------------------------------------LFT (LegacyFamilyTree@seznam.cz) 23. 5. 2006 07:40
V osobním přehledu funguje čeština z 95%. Je to zřejmě chybným fontem písma, který se správně nepřebírá z
nastavení nebo vlastnostmi toho okno. Názvy událostí a text k nim by měly být v pořádku, co je ale horší je
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nefunkčnost zkratek měsíců, pokud jsou už přeloženy. Tzn. Pokud jsem nastavil zkratku třeba měsíce Srpen
(August) z Aug na Srp, zobrazí se v osobním přehledu nesmyslně 'a g'. Jinak pokud si dáte tiskovou sestavu přes
tlačítko report, je čeština všude v pořádku.
----------------------------------------Filipi 22. 5. 2006 12:19
Funguje vám v Legacy diakritika v osobním přehledu?
----------------------------------------Jan 13. 4. 2006 22:13
Ne, zkouším ho a rozhoduji se, ale zdá se, že je příliš složitý. Zatím pracuji hlavně v PAF. Občas si něčím
vypomůžu v grafice. Používám ještě Heredis standard a různé drobnosti na kontrolu a úpravu GED.
----------------------------------------LFT 13. 4. 2006 10:32
>> Jan: Ty ho máš koupený (Genbox) ???
----------------------------------------LFT (LegacyFamilyTree@seznam.cz) 12. 4. 2006 16:29
To by bylo fajn, kdyby to bylo i česky, ale právě že já tenhle produkt sleduji už přes rok, na oficielních stránkách
je v sekci Translators napsáno i Czech, ale právě že už je to tam přes rok a žádný jiný info, tak jsem tomu už
letos nevěnoval dál pozornost. Uvidíme.
----------------------------------------Jan 12. 4. 2006 16:20
Ano verze 3.6.4 a probíhá i překlad do češtiny. Podle všeho jde o překlad 1 dll knihovny.
----------------------------------------LFT (LegacyFamilyTree@seznam.cz) 12. 4. 2006 13:09
Myslíte verzi 3.6.4 ? Zkusím se na to podívat. Děkuji za info.
----------------------------------------Jan 12. 4. 2006 12:23
V poslední verzi GenBox je už oficiální slovenština. Ověřeno a funguje.
----------------------------------------LFT 11. 4. 2006 12:53
Doporučuji všem pro nákup programu zvolit JIMAZ, můj dopis zřejmě nedošel a teď to musím řešit :(
----------------------------------------LFT (LegacyFamilyTree@seznam.cz) 10. 3. 2006 11:46
Loučím se s Vámi na týden a odjíždím meditovat do hor. Třeba mě tam něco geniálního napadne :)
A když si nepřelámu ruce, budu pokračovat v tomhle webu.
Zatím.
----------------------------------------elese (elese@volny.cz) 6. 3. 2006 09:00
http://www.rodmusilu.wz.cz
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Ano, zvolil jsem JIMAZ a spokojenost. Jsou ochotni a reagují velice pružně. Jinak díky za novou češtinu tobě i
kolegovi. Přeji hodně úspěchů.
----------------------------------------LFT 4. 3. 2006 13:11
To je výrobné, gratuluji. A jaký způsob získání klíče jsi zvolil, přes JIMAZ ?
Pokud by jsi chtěl pomoct při překladu, budu jen rád. Musím jen nějak vymyslet, jak to budeme dělat, když nás
překládá víc.
----------------------------------------elese (elese@volny.cz) 3. 3. 2006 19:58
http://www.rodmusilu.wz.cz
Od včerejška jsem šťastným uživatelem Legacy 6.0 Deluxe Edition. A opravdu to stojí za to.
Rád bych též pomohl při překladu tohoto SW. Času mám sice minimum, ale věřím, že každá kapka bude dobrá.
----------------------------------------LFT (LegacyFamilyTree@seznam.cz) 1. 3. 2006 14:52
Nabídnul se mi jeden dobrý člověk, který by mi chtěl pomáhat s překladem, tak to třeba půjde rychleji :)
----------------------------------------LFT (LegacyFamilyTree@seznam.cz) 17. 2. 2006 14:33
A jak jsem to udělal já:
Po všech zjištěních o převodu peněz šekem nebo z banky do banky (drahé,složité) jsem zašel do Komerčky,
směnil 30 USD (cena download licence) = i s poplatkem nějakých 770 Kč, dal dolary do obálky, zaslal
doporučeně do USA (45 Kč), napsal jsem jim mail, že jsem to udělal takhle. Když dorazily peníze, poslali mi
licenční číslo. Celkové náklady 815 Kč. Ale tohle byla metoda pokus-omyl (mohl ten dopis někdo vybrat, třeba
ceníci), nemuselo to vyjít. Občas ale rád experimentuju:) Doporučuji nabídku JIMAZu, to už není o tolik víc a
snad je to bezpečnější.
----------------------------------------elese (elese@volny.cz) 17. 2. 2006 13:20
Vznesl jsem dotaz na firmu JIMAZ, za jakých podmínek je možno získat SW Legacy 6.0 Deluxe Edition právě
jejich prostřednictvím, a tady je reakce:
Legacy 6.0 Deluxe Edition z http://www.legacyfamilytree.com/ bychom
Vám dokázali dodat v elektronické verzi za 1170 Kč včetně DPH (program byste si stáhl/a po internetu, od nás
by jste dostal/a pouze licenční číslo), případně na CD-ROM spolu s tištěným manuálem v angličtině za 1810 Kč
včetně DPH. Za 2390 Kč včetně DPH lze objednat "Legacy 6.0 Deluxe Bundle", v němž je navíc ještě CD s
výukovými videoukázkami.
Budete-li mít zájem, pošlete prosím objednávku (stačí emailem), obratem Vám zašleme fakturu, kterou
uhradíte bankovním převodem nebo poštovní poukázkou typu A. Po připsání úhrady na náš účet pak obdržíte
objednané zboží.
Tolik pro ty, kteří o zakoupení tohoto SW uvažují.
----------------------------------------Jan 15. 2. 2006 11:28
Ad GenBox:
tento program umí načíst české znaky, ale pouze v kódování UNICODE.
----------------------------------------LFT (LegacyFamilyTree@seznam.cz) 10. 2. 2006 12:27
Aha, tak už mi psal jeden uživatel, že stažený program FREE Family Tree Maker funguje jako 15-denní trial :(
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----------------------------------------LFT (LegacyFamilyTree@seznam.cz)
http://legacy.wz.cz

10. 2. 2006 09:13

V sekci download je odkaz na FREE Family Tree Maker. Je nutné se zaregistrovat a mailem by měl přijít kód pro
stažení. Přišel někomu ? Mě zatím ne a zkoušel jsem to několikrát. Určitě bude stejný pro všechny. Nemůžete
mi ho někdo poslat?
----------------------------------------LFT (LegacyFamilyTree@seznam.cz) 1. 2. 2006 09:46
http://legacy.wz.cz
>> Jan: taky jsem to zkoušel převádět z češtiny pro v6 do v5. První pokus je na:
http://legacy.wz.cz/cestina/Legacy5cz.rar

Jan

1. 2. 2006 09:41

Program s asi 750 linky na stránky s genealogickou tematikou: http://www.town-local.net/genfinder/

Jan 31. 1. 2006 17:06
http://srnec.wz.cz
Pro verzi 5 je k dispozici s.n. na internetu. Pro verzi 6 jsem s.n. nenašel. Bylo by možné přeložit češtinu pro verzi
5?

LFT (LegacyFamilyTree@seznam.cz)
http://legacy.wz.cz

25. 1. 2006 23:25

Váš předpoklad je správný, stačí sehnat a zadat jméno a sériové číslo a máte verzi Deluxe.
Ohledně nákupu - ještě jsem zjišťoval další možnosti a ty jsou:
1) Převod peněz z účtu na účet - české poplatky za provedení transakce jsou u České spořitelny 1% z částky,
min. 220 Kč. A pak ještě platí něco i příjemce podle jeho banky. Tento způsob vyžaduje znalost čísla účtu
příjemce a asi je dražší i když bezpečnější a rychlejší než druhý
2) dojdete do banky, řeknete, že chcete šek na platbu do USA (v dolarech), zaplatíte přibližně zase 1% částky,
kterou chcete posílat (min. 220 Kč), šek vyplníte na jméno příjemce, jednu část si necháte a druhou zašlete v
dopise za velkou louži. Tam si to příjemce dojde vybrat do určité banky.
Díky za podporu
LFT

elese (elese@volny.cz)

25. 1. 2006 20:18

Předpokládám, že verze standard se ve verzi deluxe mění pouhým zadáním zakoupeného klíče? Data zůstanou
zachována?
A ještě jeden dotaz. Neřešil někdo nákup verze deluxe jiným způsobem než kartou?
Jinak moc děkuji za tyto stránky, Legacy je podle mne fakt super.

LFT (LegacyFamilyTree@seznam.cz)
http://legacy.wz.cz

25. 1. 2006 13:34
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Nová kniha pro Vaše příspěvky. Pokud máte něco na srdci, napište to sem.
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