Zápis ze schůzky překladatelské skupiny 26. 9. od 19.30                hodin

Přítomni: Daniela Varadínková, Fialka Turzíková, Tereza Stárková, Radana Lencová, Honza Vávra

	Seznam nově nakoupených knih v Merigaru se nemohl projít, protože nepřišla Daniela Virágová.


2) V případě, že někdo z nových lidí bude potřebovat Tun Book, ofotí se mu individuálně, za tímto účelem ať kontaktuje Žluté a Danielu Var.

	Otázku smlouvy s Naomi ohledně Reprints dořeší Daniela Varadínková s Danielou Virágovou.
	Radana Lencová může fungovat co se grafiky a sazby týče v půlce listopadu, texty se rozdělí následovně:

      Radana – Mandárava a Šitro (to se ale zatím připravovat nebude – nová info od Arnošta a Lukáše – nová info; Daniela Var.), v podobné grafické úpravě
      Jolanka Šorová – Mo 

5) Fialka zkontaktuje Igora Legatiho a probere s ním, jak to udělat s vazbou Šitra a Mandáravy, protože se jedná o texty pouze pro praktikující, které by neměli číst jiní lidé. Zatím se vše dělalo v komunitě, ale tyto vazby se budou muset zadat vazárně.

6) Bude se zjišťovat, kde nejvýhodněji vytisknout obálky a texty svázat.  (To se zatím ruší, protože obálka na Mandáravu už je vytištěná ještě od Jirky Rysa a Šitro se zatím odkládá – nová info;Daniela Var.) Honzín zkusí vytvořit kalkulaci cen s jednou známou, která pracuje v grafickém studiu. (Zatím je třeba zajistit pouze vazárnu, to zjistí Radana.)

7) Tiskařský stroj v gonpě je již opraven. Nutno dodělat dotisk Dzogčhenu a zenu, Daniela bude řešit s Majdou, zorganizuje Majda a Jirka Kučmaš.

8) Jirka Rys předá Daniele Varadínkové archiv vydaných textů – vypáleno na CD.

9) Daniela Var. se domluvila s Arnoštem, že po Arnoštově dohodě s Lukášem Arnošt na konci října svolá „překladatelský seminář“. Dohodnou-li se s Danielou na termínu (Arnošt zde bude jen 1 týden v měsíci), bude společný s Danielou Var., která bude probírat „češtinářské záležitosti“. Ne-li, budou dvě schůzky samostatně.

10) Daniela Var. pošle Jirkovi Vlčkovi materiály ohledně CZPC na web.

11) Nutno probrat a doplnit slovníček z webu. Nejlépe na schůzce s Arnoštem.

12) Další schůzka bude v pondělí 28.11. v 19.30.


Zapsal Honzín, doplnila Daniela Var., 30. IX. 05



