Body ke schůzce CZPC 10.4.2007
Seznam – Radana Lencová, Daniela Varadínková, Daniela Virágová, Michal Kuneš, Pavel Sobek,  Tereza Stárková, Jiří Kučmaš
Omluven: Pavel Spanilý
Chyběl: Honzín
Zápis: Michal Kuneš
Příště: 
koordinátor Radanka, 
19.června. 19:00 opětu Danielky Varadínkové,
(pro první tři bude večeře , nám. Interbrigády 9)


	kontrola úkolů z minula

	Astrologie - Jirka Bím to má na kontrolu
	Eva Madrasová – má zájem o Drug Deu a Bon ( Regionalistka, překládala Tendzina),
	Chtělo by to vždy kupovat knihy 2x aby byli k dispozici překladatelům CZPC a zároveň jedna knihovně.
	Zrcadla – je připraveno 2-2007 a Radanka upraví kalendář a půjde k tisku - chtělo by to do Zrcadla novinky z komunity , Radanka schraňuje texty, Posílá jí to Majda. Možná by to chtělo redaktora (výběr a rozložení příspěvků, oslovování překladatelů, autorů, info z komunity, info o konání retreatu apod.) - hlásí se Pavel Sobek.
	Slang Shung – Smlouvy předány Radance.
	Stav sponzorů na knihy – zatím nikdo nepřispěl (Daielka Virágová to pořeší, Michal Kuneš rozešle ještě jednou informační mail s číslem účtu a apelem, který připraví Danielka)
	Zrcadlo CNN u Lumíra – Do června pravděpodobně vyjde dotisk, Danileka Vir. zkontroluje práva.
	Sankce za nedodržení termínu za překlad, Danielka přinesla ukázku smlouvy - procenta z odměny (procento za týden apod., promyslíme v případě dané smlouvy podle velikosti honoráře apod.). 
	kniha ¨Dzogchen a Komunita“ – Terezka jistí co dělá Dan Erhardt,
	25 prostorů Samantabhadry –  Pavel Sobek přečte a pak na jazykové korektury Daniele
	Zernga – Pavel So. ji zapůjčí na překlad Petrovi Lisému ke korektuře (tu z knihovny má možná Arnošt)
	Rinpočheho veřejná přednáška v Praze, Dan Erhardt poslal Danielce Var. Danielka projde a vysází se.
	Jak předávat texty v elektronické verzi Daniela Varadínková se nato ještě podívá a pošle Tereze
	Bude třeba udělat odbornou korekturu, na Birth, Living and Dying, tedy sehnat někoho kdo se dobře vyzná v medicíně, překladatel Mudr. Miroslav Procházka, který přeložil Zdraví pro život, je jeden z možných typů, komunikaci s ním zajistí Varadínková 
	Magdaléna pracuje na  Longde IV a V, zavázala se práci dokončit do června/ července. 


2) vytvořit harmonogram dotisků, v pořadí dle důležitosti
Instrukce
- je třeba dodělat lámání stránek
- Danilka dodělá korektury textu
- Michal Kuneš dodá tibetštinu
- do 15.4.07

- Prověřit IPC a podle toho tisk (4 Chogchag, Avalokiteschvara ??? – nemáme text, četla  Margit – je třeba dopsat do textu + Dodat opravy od Margit))/
- Básně – dodělat Danielka (do půlky června)
- Drajyor -  problém s Tibetskou fonetikou, Pavel se zeptá Zuzany Vokurkové
- Ganapuja 200x – je tam chyba na straně 7, 3 odstavec 3 věta nedává smysl (Pavel s Danielkou dořeší)
Čod – DV přečte
Tři posvátné principy – přečte Irenka


3) dotisky a karmajóga: info tok mezi Pavlem a Terkou a CZPC 
- Prověřit tisk SMS 4. kapitoly (chybí obálka a svázat)
- Terka za CZPC dá vědět Pavlovi, co je třeba tisknout a Pavel by měl koordinovat všechno s průběhem tisku (informace o průběhu tisku směřovat na něj, bude mít přehled, v jaké fázi tisky jsou a podle toho koordinovat karmajogíny) 

4) vrátit do knihovny Dajlamu a Drug, Deu, Bon
 - Dzogchen od Dalajlamy překládá Dan Erhardt a má to u sebe (vrátí. Lumír si pořídí svou knihu).
- Drug je na cestě do Gonpy .

- Práva na Drug Deu a Bon - Danielka se ptala a Italové vlastní jen práva pro Itálii – Holky to zkusí zjistit (Pokusí se Danielky a Michal Kuneš)
- práva: viz. http://www.paljorpublications.com/index.aspx

5) obálka na Mandárava.
 - Staré ořežeme a prodáme v Dharmashopu jako obrázky
- Vytiskneme nové, opravené obálky 
- Radanka vyrobí a zařídí tisk a rozřezání
- Radanka ještě zařídí dokoupení vazby
- Radanka informuje Pavla o potřebě svázání
- Práva se řeší
- Uděláme 200ks

6) sponzorské vydání SMS přes Ralfa
 - Ralf by chtěl zasponozorovat tisk- Danielka přesně zjistí, na je sponzorská nabídka určena a dá Ralfovi vědět, že do toho jdeme (do konce roku připravíme k vydání)
 - SMS jsou opravené Transliterace u kap 2. a půjde to do přípravy a sazbu
 - dále bude 6. kap – češtinu prohlédne Irena (vydáme asi jako sešit)
- 5. kap bude následovat

7) Videotransmise - text
 - Problém se svázáním, potřeba sehnat svorky, případně novou sešívačku
 - Michal Kuneš se pokusí sehnat pevnější svorky a uvidí se.
 - je sešito asi 28ks

8) Začneme používat Jeshiho kooperační web pro koordinaci překladů – pro každou knihu projekt a pak jednotlivé tásky podle daných kroků (překlad, korektury, sazba, grafika, obálka, tisk, ...) Terka a Danielkou nataskují jednotlivé knihy

9) Zkontaktujeme Jirku Ryse kvůli archívu a Michal Kuneš vyrobí archiv všeho, co komunita má.
+ Michal Kuneš, spojíme se s Rysem, získá zálohy textů, CD, DVD, obálky, instalaci Corel Ventura, zkusit převést texty – zatím neproběhlo. – ( do Indesignu)


10) Pavel Sobek přišel s 2 hotovými překlady: 
A) S.M.S. - Preliminary practices of the Base (je už kompletní, včetně korektur zanesených od Lukáše Chmelíka) 
 - Udělat češtinářské korektury. Irenka ….???


B) Drajyor - tibetská fonetika pro Dzogčhenovou komunitu (korektury od Jirky Šalamouna z Brna a návrhy úprav od Martina Námestného ze Slovenska) - ale chtělo by to určitě ještě přehlédnout od češtináře a vložit tibetský fond písmen.



