Zápis ze schůzky CZPC 
10. 10. 2006

Přítomni:
Terezka Stárková, Daniela Varadínková, Daniela Virágová, Majda Hamsíková, Jan Vávra, Jirka Kučmaš, Petr Lisý, Tomáš Böhm, Radana Lencová, Martin Erhart
Zápis: Radanka 


K bodům z minulé schůzky:


1) Jednání o smlouvě na Rinpočheho knihu On Birth, Life and Death – zajišťuje Daniela Varadínková. Smlouva je připravená, podepíše se, až bude kniha připravena k vydání (překládá Lukáš a Jolanka).

2) Inventura knih v knihovně již proběhla (Daniela Virágová). Následuje dotisk těchto bookletů, jež provede Majda Hamsíková:
- Videotransmise (100 ks)
- Stručné instrukce ke krátkému tunu (Daniela Varadínková ještě provede korektury)

Následující texty, by měla ještě Daniela Varadínková před tiskem přečíst:
- Čöd
- Tři posvátné principy
- Čtyři čhogžag

Danielka Vir. se podívá, zda podle inventury není potřeba ještě jiný dotisk

3) Tun Book bude opravený od Michala Kuneše. Petr Lisý ověří formulace, zanese je Michal Kuneš. Michal poté zajistí 1 laserový výtisk a předá jej Majdě Hamsíkové, která zajistí tisk. Barevné obálky zhotoví Radana Lencová. 

4) Zajištění autorských práv knihy Dzogčhen od J. S. Dalajlamy:
Kniha se nabídne k vydání Lumírovi Kolíbalovi (Dharmagaia). Když bude kniha rozsáhlejší, bude se hledat sponzor. Práva zajistí Dzogčhenová komunita. Ohledně knihy Drug, Deu a Bön? oslovit také Lumíra Kolíbala.

    - - -

Body dnešní schůzky:

1) Sestavit plán a rozpočet na rok 2007 (nedořešeno, zatím nebyla předloženy podklady nákladů a tržeb-Danielka Vir. zpracuje s dodá)

2) Brožury od Rinpočheho určené k prodeji v knihkupectví jsou stále k dispozici. 
Hledáme distributory a koordinátory distribuce, popř. člověka, který bude nosit knihy do knihkupectví Dobra apod., kde je o knihy zájem. Daniela Virágová zhotoví statistiku o prodaných knihách a vyvěsí ji na Fórum do kecátka CZPC.

3) Vytvoření podúčtu pro CZPC - odsouhlaseno.
Daniela Virágová zajistí, rozhodne a informuje nás na kecátku o případném dalším účtu pro sponzoring.

4) Sponzoři vydávaných knih
Terezka Stárková a Daniela Varadínková vytvoří krátký dopis oslovující sponzory a pověsí ho na web a do gönpy.

5) Seznámení s finanční situací – náklady na tisk a vydávání textů, návratnost textů, texty pro veřejnost - Daniela Virágová připraví do příště

6) Dotisky textů do konce roku 2006:
-  Osm pohybů 
- Tun booky (50 ks)
- Stručné instrukce ke krátkému tunu (50 ks)
- Videotransmise (100 ks)

Tomáš Böhm se podívá na možnosti a parametry případné nové laserové tiskárny.
Terezka Stárková se pokusí prodat starý ofsetový stroj (Mjada? Jirka Rys? dodají parametry stroje pro inzerátek).

7) Struktura CZPC:
Terezka Stárková doplní seznam členů na web (za modrý gakyil Honza Vávra, za červený gakyil Tomáš Böhm, za žlutý gakyil Radana Lencová)
- Byly odsouhlaseny konkurzy na překlady, kvůli eliminaci špatných překladů.
- Terezka Stárková a Daniela Varadínková zpřístupní stav překládaných textů na webu (Fórum, veřejná sekce)

8) V rámci finančního ohodnocení některých vydávaných titulů bude probíhat konkurs na překladatele. Majda Hamsíková, Markem a Tereza zajistí při konkurzu smyslovou stránku hodnocení přeloženého textu.  

Finanční odměna
Překladatel ------------------------------------ 
min. 50,- Kč/str..........max. 100,- Kč/str.
Ověřování překladu------------------------- 
min. 25,- Kč/str..........max. 45,- Kč/str.
Korektury -------------------------------------- 
min. 25,- Kč/str..........max. 45,- Kč/str.
Grafická úprava + sazba ------------------ 
min. 20,- Kč/str..........max. 30,- Kč/str.
Každý kdo se podílí na knize dostane 1 výtisk knihy zdarma.

Navrhované knihy na finanční odměnu (účtování Daniele za korektury):
- Mandaráva (1. korektury budou do poloviny prosince) 
SMS (Vzácná váza), (1. korektury budou do konce prosince)


9) Copyright pro připravované tituly:Terezka Stárková se zeptá Igora Legatiho, jestli se to týká i knih, které jsou již v procesu (pošle mu seznam). Při dalším vydávání budeme požadovat 2 výtisky knihy + elektronickou verzi, nejlépe včetně obálky.

Finanční odměna
Překladatel ------------------------------------ 
min. 50,- Kč/str..........max. 100,- Kč/str.
Ověřování překladu------------------------- 
min. 25,- Kč/str..........max. 45,- Kč/str.
Korektury -------------------------------------- 
min. 25,- Kč/str..........max. 45,- Kč/str.
Grafická úprava + sazba ------------------ 
min. 20,- Kč/str..........max. 30,- Kč/str.
Každý kdo se podílí na knize dostane 1 výtisk knihy zdarma.

Navrhované knihy na finanční odměnu (účtování Daniele za korektury):
- Mandaráva (1. korektury budou do poloviny prosince) 
SMS (Vzácná váza), (1. korektury budou do konce prosince)

Starání se o copyrighty pro účely CZPC bude mít zatím na starosti Terezka Stárková.

10) Kompletní seznam Sang Shung Editzioni –  Danielka Vir. osloví Tizianu 

11) Jsou připravená dvě čísla Zrcadla. Majda Hamsíková zhotoví manuál pro lidi, kteří chtějí psát příspěvky do Zrcadla (jak dělat citace atd.)


Příští termín schůzky CZPC: 8.11.2006 v 18:45 opět u Daniely

Schůzi vede Tomáš Bohm (posílejte mu body k projednání)

