Zápis ze schůzky CZPC 29.11. 2007

Seznam – Daniela Varadínková, Michal Kuneš, Tereza Stárková, Daniela Virágová, Jan Vávra, Jan Trupl, Cyril Lojda, Dan Kopřiva, Petr Lisý, Radana Lencová, Jiří Kučmaš, Daniela Virágová 
Omluveni: Pavel Spanilý,
Zápis: Jan Vávra.
Koordinátor schůzky: Tereza S.
Poznámka: Pavel Spanilý a Pavel Sobek za sebe poslali info
Knihy v procesu
Zrcadla
staré číslo splněno

nový úkol: Hledá se šéfredaktor – Tereza dá na fórum, kde bude jako kontaktní osoba a napíše email, modrý gakyil ho potom rozešle
Rad, Pavel S.
leden 08
Zrcadlo CNN
dotisk proběhl
Knihy jsou vytištěny, Honza Trupl je vyzvedl, finanční vyrovnání zajistí Daniela Varadínková do konce roku, Mikun napíše Daniele Virágové, kolik jsme odebrali knih a Danielka dopočítá kolik zbývá doplatit.
Danielka Var., Danielka Vir.
konec 07
25 prostorů Samantabhadry
Zkontroluje Danielka Var., poté poslat Margit., sazba, otázka, zda udělat rejstřík termínů, termín tisku: podzim 
PavelS: dokončený a zkorigovaný překlad byl poslán koncem července, kdy půjde do tisku? Posunuto na jaro 08

Margit, DanVar
Jaro 08
Rinpočheho veřejná přednáška v Praze
Danielka Var. projde a vysází se
Dan. Var. pošle Petrovi Lisému, dáme do časopisu Dharma
Danielka Var.
Jaro 2008
Longde I – III
– Tereza zjistila stav – termín leden 2008, kdy by mohli překladatelé předat
Tereza
leden 08
Longde IV a V
Magdalena Hamsíková – dodá do konce roku

Magda
konec 07
Básně z nemocnice
Danielka Virágová má připravenu smlouvu, je to ověřeno od Margit Martinů, Pavel Sobek má k posledním úpravám, můžeme vydat jako jednu knížku, Tereza S. se zeptá Lukáše Chmelíka a Radana se koukne do archivu zrcadel.
DanVir, Tereza, červení – připravit k tisku?
leden 08
kontrola stavu
Drajyor
problém s Tibetskou fonetikou, Pavel se zeptá Zuzany Vokurkové
PavelS: překlad hotov, třeba vsázet tibetské znaky a ještě jednou projít nasalizaci
Pokračuje dál, Tereza Stárková domluví s Pavlem Sobkem termín.
Pav Sob
Tereza 
???
Píseň vadžry  a Přímé uvedení do stavu Ati
překlad na ukázku
pracuje se
PavSob a Jitka
Léto 08
Drug Deu a Bon
Práva vlastní Italové vlastní jen práva pro Itálii, Indie zatím mlčí
Zkusit je ještě 1 – 2x kontaktovat, práva budou třeba až asi za rok
Danielka Virágová o tom mluvila o s Igorem Legatim a on navrhoval možnost koupit od nich italská práva, Mikun se pokusí práva ještě zjistit
DanVir
konec 08
S.M.S. - Preliminary practices of the Base
potřeba ověřit transkripce a převést na Kolmaše
třeba požádat Z. Vokurkovou – DanVar vyznačí, co potřebujeme od ní zkontrolovat, Pavel Sobek zaveze k Zuzce a zkonzultuje s ní – používáme jiný přepis, tudíž proběhne jinak...D. Varadínková, do konce roku přečte
DanVar, PavelSo
Do konce roku 07
Časopis Dharma
zatím zastaveno kvůli nedostatku financí ze strany autora projektu; Jednalo se o žádost o spolupráci na časopise o buddhismu a všech jeho směrech ze strany Jana Honzíka.



 Mandárava  - náklad 200 ks

Předána k tisku, měla by být vytištěna do 14 dní, je potřeba aby Pavel zajistil tisk.

Rad
Do konce roku 07
Vytiskneme nové, opravené obálky (Radanka udělá obálku odpovídající stylu originálu bez textu na zadní straně)

DanVir, Radana








Stav dotisků:
Instrukce
Danielka Virágová  vyřídí smlouvu, Mikun zajistí sazbu a dá se k tisku do konce roku, vytiskne se v počtu 400 ks,
staré bude skartováno - potvrzeno
červení, Dan Vir, MiKun
do koncer odku 07
Avalokitešvara
Michal Šašma dodělá překlad do konce roku, je třeba najít někoho, kdo ověří AJ i ČJ
Michal Šašma,
koordinátor - Tereza
do konce roku 07
4 Čhogča
Opravy jsou zaznamenány, připraveno pro dotisk, je potřeba řešit smlouvu, atd...
DanVar, červení
předat do konce roku,
tisk ?
Ganapúdža náklad - 200x
Do konce roku se zařídí IPC a připraví do tisku, korektura je provedena. 
Dan Vir, červení
konec roku 07,
tisk 
Tři posvátné principy
čte Irenka – DanVar prozkoumá, co se děje, mělo by být do konce listopadu 07, pokud Irena s korekturami ještě nezačala – nebude se korekturovat, pokud ano – ať dokončí
DanVar, Irena
Do konce listopadu07
7. Lodžong
 pošleme ke korektuře Kateřině Jonákové
Dan Varadínková 
Do koce roku07
Vzácná váza
kapitola 2. – HOTOVO!
2. kapitola se udělá jako prac. verze se zdůrazněním zakoupení celé knihy (pro zkoušku a pro propagaci tisku celé knihy), udělá se maximum pro výtisk celé knihy.
Irena, DanVar
Do koce roku07
Vzácná váza
Zvolen nový přístup. Danielka odhadne jako pracovní projekt, komunita si ji najme za obdobných podmínek jako je v Dharmagaie po posouzení projektu, D. Varadínková ho vypracuje do 13. 12. pošle Tereze Stárkové, gakyil schválí na příští schůzi, kterou naplánuje někdy těsně potom; předběžně od začátku ledna by na tom začala intenzivně pracovat; Tereza Stárková do 13. 12. zjistí a ověří přislíbené sponzorství ze strany Ralfa; gakyil odhlasuje, zda můžeme přistoupit k placené verzi.
DanVar, TerStar, modří
Do konce roku
Tunbook
Potvrzeno, že již vyšla nová verze, Radana s Danielkou – zajistí verzi, podle které to můžeme dělat a tun book, pokusíme se tun book zajistit do konce roku. Mikun spolupracuje na úpravách.
Radana, DanVir, MiKun
Do konce roku 07





Zůstávající tasky
TS vytvoří tabulku o stavu jednotlivých publikací v přípravě, Mikun umístí na web. Budeme sledovat harmonogram daných kroků (překlad, korektury, sazba, grafika, obálka, tisk, ...) a také další podrobnosti formát, matrice, sazba atd.
Terka sepíše, co se tiskne a další nové věci, pomalu se bude dopisovat aktuální
Mikun
Terka udělá excell tabulku
Do konce roku 07




Archivace
Archivace všech textů, co komunita má –Mikun zajistí zálohy textů, CD, DVD
Mikun
hotovo
Radana dodá verze finální pro tisk, Daniela Varadínková dodá i rozpracované překlady, udělá seznam + poznámku, ať se za 3 roky přepálí zálohová CD znovu, CD by měly být zálohovány v gönpě v kanceláří v archivu
Radana, DanVar
do příští schůze

Ventura
Danielka Var. a Mikun dořeší s Třešňákem problém Corel Ventura 
Mikun, DanVar
Řeší se




Vyvěšování chyb v textech na webu
Chyby posílat Mikunovi (budou 2 tabulky: pro veřejnost chyby v obsahu a významu a tabulka pro CZPC chyby grafické a formální)
Mikun
běží




Struktura CZPC a způsob organizace


Noví zástupci gakyilu – za žluté bude pokračovat Michal Kuneš, Cyril Lojda – převezme roli za červené za tisk, Dan Kopřiva – působnost gakyilu za modré - dohodne se s Pavlem Spanilým a na příští schůzi oznámí, kdo to z nich bude
koordinátor CZPC – Tereza Stárková – odstupuje, hledá se tedy koordinátor, použije se email, forum, osobní oslovení
dále hledáme – šéfredaktora Zrcadla
Mikun zajistí přidání nových členů do tajného kecátka CZPC.
gakyil, TerStar, MiKun
Řeší se




Možnost zřízení SSI CZ

Danielka Virágová zjistí, jaké jsou podmínky pro zřízení místního SSI, co by z toho vyplývalo za povinnosti a případně výhody (s důrazem na tisk textů, či případnou výrobu nahrávek)
DanVir
do příští schůze




Datum příští schůzky

24.1. 2007 čtvrtek od 19 hodin u Daniely Virágové v o.s. Tereza v Haštalské ulici
koordinátor: Michal Kuneš

Neprojednáno:
Další
vrátit do knihovny Dzogchen od Dalajlamy - pro Lumíra překládá Dan Erhardt a má to u sebe (Lumír si pořídí svou knihu)
DanVar
Dořeší co nejdříve s Lumírem!!!
Nový barevný Tunbook
Radana

PavelS : překlad Medium Thunu – výklad – není třeba, je přeloženo, ale nesmí vycházet – nařízeno z merigaru kvůli chybám


PavelS: doplnil jsem nepřeložené výrazy, pojmy a heslado Slovníku Dzogčhen výrazů od Jima Valbyho, doplněné Jakobem Winklerem – komu poslat na korekturu, Margit? Ano
Nápad – vydat jako knížečku pro praktikující – dobrý nápad.
PavelS, Margit

PavelS:mám přeloženy 2 kapitoly z knihy Supreme source – možno publikovat v Zrcadle? Ano


Tereza: nová pravidla pro vydávání časopisů, pozvánek v rámci komunity – třeba schválit texty, fotky, atd.
Bude kontrolovat Margit?

Tereza: Slováci prosí o možnost vydávání časopisu Zrcadlo v elektronické podobě. Odpověď: NE, ať tisknou.
Terka pošle instrukce gakyilu
Terka
hotovo
Určit jednoho editora Zrcadla – potřeba pro novu IPC strukturu – bod na příští schůzku
Terka
Příští schůzka
Riki připraví knihu Xitro do tisku – osloví ho Terka
Terka, Riki
běží




Dohody
Nebude se znovu korekturovat texty, které mají jít do 2. tisku












