Zápis ze schůzky CZPC 24.01. 2008

Přítomní: Daniela Virágová, Michal Kuneš, Tereza Stárková, Dan Kopřiva, Daniela Varadínková, Radana Lencová

Omluveni: Pavel Spanilý, Jan Vávra, Cyril Lojda.
Zápis: Michal Kuneš
Koordinátor: Michal Kuneš.
Poznámka: Pavel Spanilý, Jan Vávra za sebe poslali info.

Knihy v procesu
Zrcadla
úkol splněn:  
šéfredaktor je RADANKA, 
číst by měli modří (Dan) a pak poslat k ověření Margit 
Radanka,Dan Kopřiva 
leden - prosinec 08
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
Longsal I – III
Tereza zjistila stav – termín leden 2008, kdy by mohli překladatelé předat.
První návrh byl tisknou 3 díly najednou, ale rozhodnuto vytisknou po jednom.
Arnošt, Lukáš dodají díl 1. a 2. (pokyn dá Terezka) a pak můžeme řešit tisk. (Vzájemně si to kontrolují)
Čj bude asi kontrolovat Danielka.
Lukáš, Arnošt,Tereza,
únor 08
Longsal IV a V
Magdalena Hamsíková - posun termínu z rodinných důvodů.

Magda
 březen 08
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
-   Upraví Radanka.
Terezka zjistí termin,
pak se pošle Danielce a ta Radance
DanVir, Tereza,
leden 08

Drajyor
problém s Tibetskou fonetikou, Pavel se zeptá Zuzany Vokurkové
PavelS: překlad hotov, třeba vsázet tibetské znaky a ještě jednou projít nasalizaci
Pavel Sobek – nemá už čas, je třeba najít nového pracanta.
nový koordinátor.
???není urgentní - 
Píseň vadžry  a Přímé uvedení do stavu Ati
překlad na ukázku - pracuje se

PavSob a Jitka Pivodová
Léto 08
Drug Deu a Bon
Mikun – zjistil práva – vydavatel se ozval, je třeba je pročíst . - Práva se pak pošlou Lumírovi a dojednají
Překlad asi začne v létě 2008 (kniha hotová tak za 2-3 roky), překlad bude kordinovat Lumír. Spolupráce s CZPC ve věci práv.
koordinátor,DanVir
konec 09
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, – používáme jiný přepis, tudíž proběhne jinak...D. Varadínková, do konce roku přečte

DanVar,
březen 08





 Mandárava  - náklad 200 ks

Stroj rozbitý oprava se posouvá a za 14 dní se bude vědět víc.

Pavel Spanilý, Cyril Lojda
únor 08
Obálka je připravena, a tisknou se bude jakmile bude vytištěna kniha.
DanVir, Radana

Pozor na položené kopie na zemi – je to třeba uklidit.
Červení

Kroužkování zařídí Radanka s Pavlem



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.)
Zkontrolovat a postal Radance
červení, Dan Vir, MiKun, Radanka
únor 08
Avalokitešvara
Michal Šašma dodělá překlad do konce roku, je třeba najít někoho, kdo ověří AJ i ČJ
Michal Šašma,
koordinátor - Tereza
do března roku 08
4 Čhogča
Opravy jsou zaznamenány, připraveno pro dotisk, je potřeba řešit smlouvu, atd...
Nutno zjistit IPC, Danielka Var. vytiskne a pošle Margit, která udělí IPC
DanVar, červení
duben. 08
Ganapúdža náklad - 200x
Do konce roku se zařídí IPC a připraví do tisku, korektura je provedena. 
Nutno zjistit IPC, Danielka Var. vytiskne a pošle Margit, která udělí IPC
Dan Var, červení
duben. 08
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 D.V popožene
DanVar, Irena
unor 08
7. Lodžong
Posláno korektuře Kateřině Jonákové a přepsání do el. verze, pak je třeba zajistit IPC, práva a tisk.
Tereza, 
březen 08









Vzácná váza
Projekt na rychlé dokončení knihy schválen Gakyilem
Koordinuje Honza Vávra
TS: Sponzoring potvrzen (Ralf zaplatí kompletní tisk),
Dan zjistí cenu tisku u táty
Danielka zjistí cenu tisku u Housara.

Filip Štys chce zkontrolovat překlad už vytisklých variant, Terezka mu to pošle.
Daniela Varadínková,
koordinujeH. Vávra

03-04 - 2008
Tunbook
Terezka projde CZ CB variantu. – 50ks
Barevný se bude řešit, jakmile pošlou podklady.
Layaut pošle Tiziana a ta bohužel neodpovídá. Dorazil balík s texty, ale lektronická verze zatím není.
TS, Radana, DanVir, MiKun
02 - 2008
Komunita Dzogchen
Dan Erhardt dokončil zbytek překladu a Terezka je asi v polovině ověřování
Tereza
únor 08

Zůstávající tasky
TS: vytvořila 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.
TS: Tabulka sepsána – je třeba doplnit info. Radanka již doplnila,
dolní ještě danileky a Červení najdou karmajogína, který mi zaevidovat všechny texty, co jsme zatím vydali (podle knihovny).
 - Alenka proplácela Mandarávu (musí být v tabulce také).
Je třeba, aby koordinátor tisku (Cyril) přesně evidovat počet tisků 
i zkažených a pod. aby se dala určit cena.
počet stran (balíků), výměna inkoustu, výměna matrice.

Mikun opíše počty tisků a propočítá ceny.
Mikun projde tabulku a pošle Danielca Vir,.
Mikun, Dani Vir, Dani Var, červení, 

evidenci doplnit, co nejdřív, a dál pak evidovat průběžně!




Archivace
Archivace všech textů, co komunita má –Mikun zajistí zálohy textů, CD, DVD
Mikun
průběžně se pracuje
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


Nové složení CZPC:
Koordinátor CZPC – Tereza Stárková – do března předá novému koordinátorovi (asi Dan Erhardt),
Za žluté bude pokračovat Michal Kuneš, 
Koordinátor tisku a karmajogínů - Cyril Lojda – červený
Dan Kopřiva – za modré, kontrola Zrcadla, textů   
Práva: Danielak Virágová
Tereza S - zůstane v CZPC pro ověřování textů a za překladatele
Sazba a šéfredaktor Zrcadla: Radanka
Korektury Čj – Danielka Varadínková
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)

Instrukce zjištěny a Danielka je rozešle (vypracuje resumé).

Všichni CZPC + Gakyil prostudovat a příště probereme (možná bude třeba společná schůzka s Gakyilem)
Dani Vir - Oliverovi napíše, že do Bratislavy nestíháme prostudovat, že za ním když tak zajedeme do Rakouska
DanVir, všichni CZPC, Gakyil
do příští schůze





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!!!
PavelS : překlad Medium Thunu – výklad – není třeba, je přeloženo, ale nesmí vycházet – nařízeno z merigaru kvůli chybám
Danielka Var. zkusí zjistit, co za chyby tam je

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




Riki připraví knihu Xitro do tisku – až ho Slováci pošlou
koordinátor, Riki
běží




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


Slováci prosí o možnost vydávání časopisu Zrcadlo v elektronické podobě.Odpověď: NE, jen tištěná verze. Nechtějí tedy tisknout sami, ale stačí jim vždy poslat 5 ks (přes Honzína do LMC, kde si Peter Linczeny převezme).
J Vávra
běží





8) zavedení úlev pro překladatele/korektory/redaktory..?
 - Překladatel a korektor má právo na jeden výtisk zdarma.
 - Terezka navrhne motivační možnosti a projednáme (např slevové poukázky, slevy v Dharmashopu apod.) –nápady posílejte TS



Datum příští schůzky:

4.3. 2008 19:00  u Daniely Virágové v o.s. Tereza v Haštalské ulici
koordinátor: Danileka Virágová.


