ň, potrebujete minimálne jazykovú pomoc.“

k línii druhej, ktorá vždy bývala v blízkosti Červeného
kláštora. Jej členovia boli sklári. Matriky a iný archívny materiál mi dovolil posunúť život tejto rodiny do
začiatku 18. storočia, čo je do súčasnosti 11 generácií.
A teda viem, že tu žili v období, keď v kláštore pôsobil
známy brat, kartuziánsky mních Cyprián, ktorý vraj
na svojom rogale letel z Troch korún. Bol známym
ľudovým liečiteľom a pracoval v kláštornej lekárni. Istotne sa poznali, a pretože neexistujú o tom už žiadne písomné záznamy, ich skutočný príbeh ostáva len
na mojej fantázii a predstavivosti,“ odhaľuje kúsok zo
svojej rodinnej kroniky.

Koľko to stojí?
Aj vám sme teraz povzbudili vašu zvedavosť a už
v druhej ruke držíte album s čiernobielymi fotografiami a pýtate sa mamy, kto je tá pani na fotografii a či
nevie o nej niečo viac? Smelo do toho. Dnes je dokonca
trendom, že členovia rodiny si rodokmene dávajú vypracovať do peknej knižnej podoby a stáva sa to klenotom rodiny. „Cena a doba vypracovania kvalitného
rodokmeňa má svoje hranice a každý genealóg má svoje cenové ponuky. Niekto ich ráta od hodiny výskumu,
iný od počtu generácií. Vypracovanie jednej línie so
základnými biografickými údajmi, ako je narodenie,
sobáš a úmrtie, stojí približne 250 – 300 €. Pokiaľ máte
záujem o bližšie informácie, teda akého boli sociálneho
postavenia, či jej členovia boli sedliaci, želiari, libertíni,
ako sa rodili, ako zomierali, ako sa vyvíjala ich životná cesta, v tomto prípade je potrebné rátať so sumou
okolo 500 – 600 €,“ pokračuje.

Kam je možné až zájsť?
„Osobne som sa najhlbšie dostala do roku 1640, teda
do prvej polovice 17. storočia. Pritom išlo o rodinu,
ktorá žila sedliackym životom na Spiši. Ale takto hlboko sa môžete dostať aj na inom území Slovenska,
či za jeho hranicami, kde sú matriky dochované vari
ešte lepšie. Pri práci v južných Čechách som mala to
šťastie a generáciu som dotiahla do roku 1635,“ dodáva na záver.

pokračovanie na str. 16

Pomôže aj internet

Stránok na tvorbu rodok
meňa je veľa.
Kliknite napríklad na:
www.myheritage.com
www.geni.sk
www.rodokmen.com
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