Schůze 6. června 2008

Přítomní: DanKo, DE, Radanka, Mikun
Omluveni: Daniela Virágová, Daniela Varadínková
Zápis: Koordinátor: DE

(Zkratky: DE = Dan Erhardt, TS = Terezka Stárková, DVi = Danielka Virágová, Dva = Danielka Varadínková, MK = Michal Kuneš, RL = Radana Lencová, DK = Dan Kopřiva, CL = Cyril Lojda, Pso = Pavel Sobek, Margit = Margit Martinu)


Aktuální body:

	Slovník – sejít se a sjednotit či zdokonalit převáděné výrazy – DanKo, Dagon, Lukáš Chmelík – výchozí materiály: knihy pro veřejnost, (konzultovat s Lumírem), spolupráce s Pavlem Sobkem na slovníku pro komunitu,

      2)    Priority do tisku: Ganapudza (250ks), Tunbook (100 a 15 Slováci), Zrcadlo, Basne z nemocnice, 25 tigle, Komunita dzogchenu, Čö, Avalokitesvara, 7. Lodžong, , Čhang-čhog, Zernga, Xitro

Byl poskytnut pro urychlení příspěvek na 25 thigle – je tedy třeba vydání této praxe upřednostnit

KNIHY V PROCESU

25 Long-čhenových thigle 
Zkontroluje DVar., poté poslat Margit., sazba, otázka, zda udělat rejstřík termínů, termín tisku: podzim 
PSo: dokončený a zkorigovaný překlad byl poslán koncem července, kdy bude tisk? Posunuto na jaro 08.
(Karel Bernstein poslal dat 1000,- Kč)
Terka pokračuje v ověřování. Je třeba požádat o IPC (poslat text Margit nebo Lukášovi - DE)
Margit
TS
DE
Léto 08
Rinpočheho přednáška v Pra a Brat
Vydáme jako samostatný text, případně jako součást Zrcadla (podle délky textu). RL sazba.
RL
DE
léto 2008
Básně z nemocnice
DVir má připravenu smlouvu, je to ověřeno od Margit Martinů, PSo - má k posledním úpravám, můžeme vydat jako jednu knížku. Upraví RL. Poslední verzi má asi DVar. DE to zjistí (nevím, žádná odezva), pokud knihu má Pavel, pak půjčit od něj, jinak napsat Martinovi E, aby objednal 1 knihu
DanVir
DE napsat Pavlovi
léto 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, – používáme jiný přepis, tudíž proběhne jinak...DVar, do konce roku přečte.
DVar
Konec 08
Čhang-čhog
přidělování IPC (Lukáš Chmelík)

DE
září - 08
Praxe
Mandáravy


Zjištěny nové změny, Dvir zažádá o autorská práva na praxi, potřebujeme el. verzi, potřeba předělat cenu, ks 200
DE
???
Avalókitéšvara
náklad 200ks
Michal Šašma poslal, DanKo zkontroloval, pošle
     1) přidělit IPC (Lukáš Chmelík)
smlouva (DVir)

DK
DE
podzim 08
Střední tun - vysvětlení      
Honza Loučím, na zkoušku přeloží 4str
Jan Loučím
(Učitelskej)

7. Lodžong
DE má originál, zkontroluje podle toho text. Zajistit IPC, práva, sazba Riki (poprosí Radanka), aj má Dagon
DE
červen 08
Longsal I – III
První návrh byl tisknou 3 díly najednou, ale rozhodnuto vytisknou po jednom. Změna postupu: Ověření udělá DanKo a DE.  
DanKo a DE 

Podzim 08
Longsal IV a V
Magdalena Hamsíková
Magda
Podzim 08
Drajyor
problém s Tibetskou fonetikou, Pavel se zeptá Zuzany Vokurkové
PSo: překlad hotov, třeba vsázet tibetské znaky a ještě jednou projít nasalizaci
PaSo – nemá už čas, je třeba najít nového pracanta, jak to vypadá? Zeptat se ho
DE
není urgentní – 
09
Praxe dlouhého života a čüdlen Mandarávy
Konkurz, zatím se přihlásil DE
DE
???
Zernga
Přeložil Petr Lisý, korektury – DVir
DE
DVir
???
Drug Deu a Bon
MK – zjistil práva – vydavatel se ozval, je třeba je pročíst. Práva se pak pošlou Lumírovi Kolíbalovi 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. Řeší Dharmagayia.
DanVir,
DE
konec 09

Komunita Dzogchenu
TS má hotové korektury. IPC už je, Sazbu a obálku zhotoví Medvěd.
Vazba bude kroužková kovová, obálka barevná.
DK
RL
červen 08
Vzácná váza
Koordinuje Honza Vávra
TS: Sponzoring potvrzen (Ralf zaplatí kompletní tisk),
DK zjistíl cenu u táty
DVar zjistí cenu tisku u p. Housara (tiskárna na Floře).
Filip Štys chce zkontrolovat překlad už vytisknutých variant, TS mu to pošle.
Korektury hotovy, 2. kolo bude po sazbě, Nyní připraví celý text pro sazbu. Od 6.4 by měl mít RW na sazbu. Text je nevyrovnaný a 5. kap je těžká a není hezky přeložena. Jsou tam odchylky od nového vydání - je to překlad starého vydání. (Zajistit nejnovější vydání) – DK. zkontroluje. (Zkusit oslovit někoho na 5. kapitolu).
DVar,
DK
koordinuje Honza Vávra

03-04 – 2008
06-2008
Píseň vadžry

Přímé uvedení do stavu Ati
překlad na ukázku - pracuje se, Jitka Pivodová, návrh dát překlad Písně vadžry někomu jinému, pokud by se našel

Jitka Pivodová
???
Příručka k Tanci vadžry
Margit Martinů

Margit
???
Bódhičitta
J. Kučmaš
Jirka Kučmaš
???
Cyklus dne a noci + Upadéša Vadžrasattvy
Danielka  + L.Chmelík
Danielka
???
Klíč k tibetskému kalendáři
J.a M.Bímovi + H.Vávra, Honzin pošle Jirkovi k opravení tib. termínů, potom Dani. Var.
Bímovi
???
Teachings on Two dzogchen texts 
J.Bím + L.Chmelík  (korektura)   
Jirka Bím
???
Snová jóga a praxe přirozeného světla 
Bára Tomášová a Fijalka T. vyjde ve spolupráci s nakl. DharmaGaia v horizontu několika let (pro veřejnost)

???
Semde by S. L. Gyaltsen
H. Dolanský

H. Dolanský
???


 STAV DOTISKŮ

Ganapúdža náklad 200 ks
Tiskne se
Barevná obálka s lesklým laminem, hotovo Tisk vnitřku na recyklovaný papír.
RL
červen 08
tisk 
Tunbook
Černobílý - udělat 115ks (Slováci chtějí 15ks), připraveno do tisku

Barevný se bude řešit, jakmile ze SSE pošlou podklady. Korektura textu? (Saša) Laminace obálky. 
Invokace Ráhuly (přeloženo DE) – zeptat se Tiziany, jestli ji tam máme vložit, ať nám případně pošle, poslat DanVir (počkat na Radanku, která zjistí, v jakém stavu je zaslaná verze)
DVir
DE
hotovo
Tři posvátné principy
Čte Irena Skoumalová – DVar prozkoumá, co se děje, mělo by být do konce listopadu 07, pokud IS s korekturami ještě nezačala – nebude se korekturovat, pokud ano – ať dokončí DVar popožene, spojit se s DVir a zajistit IPC a práva
DVar
Irena Skoumalová 
DE
léto 08

Čö
Možnosti úpravy textu, Jirka Rys dělá ve Ventuře, potřebujeme ten program, abychom v tom mohli pracovat, kolik má eventuelně lincencí a jestli je ochoten nám ji poskytnout, kdo má Čo  el. verzi - Dvar
Je třeba odstranit čs. transkripci a doplnit tibetštinu 
Vymazat čs. Transkripci a vložit tib. text., pomůcka pro čodpy (Jirka Beam)

DE
léto 08

ZŮSTÁVAJÍCÍ TASKY

TS: vytvořila tabulku o stavu jednotlivých publikací v přípravě, přídat info o podepsání práv a cenu práv!!! MK 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 (MK, DVar, DVir)
Červení najdou karmajogína, který zaeviduje všechny texty, co jsme zatím vydali (podle knihovny).

Mikun projde tabulku a pošle DVir.
Tabulku má DE.
Tabulku je třeba průběžně doplňovat
	Stejně tak aktulizovat na WWW, na fóru záznam ke každé knize.
MK 
DVir
DVar
červení 

evidenci doplnit, co nejdřív, a dál pak evidovat průběžně!
PSo: doplnil nepřeložené výrazy, pojmy a hesla do Slovníku Dzogčhen výrazů od Jima Valbyho, doplněné Jakobem Winklerem, poslat na korekturu Margit.
Nápad – vydat jako knížečku pro praktikující. DE zjistí u koho text je.
Margit
DE









ARCHIVACE

DVar. 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.
DVar
do příští schůze

Ventura
DVar a MK dořeší s Třešňákem problém Corel Ventura – Jirka Rys?
Nápad – poslat alespoň tekoucí texty (vyndané z programu) 
e-mailem a uložit je např. ve Wordu (jako prostý text).
MK, DVar
Řeší se





USNESENÍ A DOHODY

nic



STRUKTURA CZPC A ZPŮSOB ORGANIZACE

Koordinátor CZPC: Dan Erhardt
Kontrola financí: Michal Kuneš (žlutý gakyil)
Kontrola textů a Zrcadla: Dan Kopřiva (modrý gakyil)
Koordinátor tisku a karmajogínů Cyril Lojda (červený gakyil)
Autorská práva: Danielka Virágová
Ověřování textů a překladatel: Terezka Stárková 
Korektury Čj – Danielka Varadínková
Grafická úprava a sazba: Radana Lencová, Riki Watzka
Šéfredaktor Zrcadla: Radana Lencová



Spolupracující překladatelé:

Daniel Kopřiva
Lukáš Chmelík
Jitka Pivodová
Tereza Stárková
Petr Lisý
Daniel Erhardt
Jan Vávra
Jan Dolanský
Jan Loučím
Bára Tomášová
Fijalka
Saša

Datum příští schůzky: určí koordinátor, nejpozději za 2 měsíce


