Schůze CZPC dne 15.10.2010

Přítomní: Pavel Sobek, Daniel Erhardt, Radana Lencová, Michal Kuneš, Nikol Stanišová
Vede a zápis provádí: Daniel Erhardt

K probrání:

Knihovna, tibetshop, zrcadlo, placený překladatel, slovník CZPC, erata 25 thiglí, texty k vydání:
1) barevný tunbook - kontrola Luky (hot), tisk?
2) Přípravné praxe základu SMS
3) Mandárava - sazba Radanka
4) čö - Mikun dokončuje
5) Váza - v sazbě
6) Tundrin - hotová sazba
7) Zernga
8) Dvacet jedna chvalozpěvů

Výsledek schůze:

Knihovna - rozjede se, gakyil řeší

Placený překladatel - znovu se k tomu vrátíme příští rok, zatím je hodně připravených titulů a peněz málo; Niki však slíbila, že je to téma, které se určitě otevře; především se to týká náročnějších titulů (Longsaly apod.)

Slovníček CZPC ( zatím alespoň Pavel Sobek pošle připomínky)

Zrcadlo - Radanka má hotové nové číslo, bude k dispozici v el. podobě, pošle se mailem odkaz na fórum, Mikun dá poznámku, jak si to vytisknout
	- další číslo: různé texty o Tanci vadžry (Mikun vysází ve Wordu)

1) barevný tunbook - 200 - 250 ks, Radanka se ještě podívá po tiskárně s nižšími náklady
2) Preliminaries: Lukáš Chmelík - vyjádřit se, jak to vidí, dosud se ohledně toho neozval; Pavel Sobek napíše info k tiráži
3) čö - Mikun do konce listopadu
4) Mandárava - nic, Mikun po dokončení čö
5) Váza - Igorovi napsat (Niki) kvůli obrázkům; pokud nic, pak Pavel Sobek sežene obrázky do Vázy, sazba Radanka  - začne mustr sazby, podle nějž bude pokračovat Angelika (do konce roku se to však nestihne)
6) tundrin - koupit práva, sazba je hotová, bude se tisknout, IPC máme
7) Zernga - Terka zapracuje připomínky Margit (dala je Dagonovi, předá Terce), sazba Petr Hrabánek? - zjistí Radanka, zda může; (k dispozici text z knihovny)
8) 21 chvalozpěvů na Táru (zadat Angelice, poslat tibetštinu textu v PDF - Pavel S.)
9) 7. lodžong - má IPC, bude se sázet? - zatím není jasné

Kolektivní praxe - dotisk? (není jasné, bude tam potřeba mnoho úprav, nejsou práva)

2 typy smlouvy: 1) 100,- Eur na 3 roky
    2) pro nízko nákladové texty na jinou smlouvu (za 1 text - 1,5 Eur)

Další plán důležitých překladů: 

Longsaly - náročné, Arnošt s Lukášem zatím nedokončili, bude potřeba alespoň nějak finančně ohodnotit překladatele - kdo? (Dagon)

Esence 3 výroků (kontrola Dan Kopřiva)

Píseň vadžry (Jitka Pivodová - překlad cca v polovině)

Lodžongy, semdziny, rušeny - není překladatel, potřeba pracovat s existujícími překlady do češtiny a slovenštiny; jedná se o náročnější text

Každý text poslat Mikunovi k zálohování texty od Radanky! nemá poslední čtyři tituly?

Co vydalo SSI - seznam a seznam, které máme elektronicky (Mikun poskytne)

Klíč k tibetštině praxí (vypracuje Pavel Sobek a Mikun vyvěsí na fórum)

Erata k 25 thigle k mantrám (vzít originál a přepsat - Dagon), pak poslat Mikunovi a vyvěsit na fórum (nebude se tisknout a vkládat).

Poslat Pavlovi dokumenty o CZPC a usnesení CZPC (Dagon)

Tibetshop 	- část textů v Brně, odsud na dobírku
		- v Praze na starosti Ondra a Lenka
		- dělá se grafická verze, dva IT specialisti (Broskev a Lena)
		- čárové kódy přímo na knihu (potřeba funkční počítač a tiskárna) pro všechny nově vydané texty, Niki přiveze a pošle Mikunovi, ten to vyzkouší) - zamyslet se na nad strukturou dělení textů

Zuzana - longde ? co s tím? (zkontroluje Pavel, zda je překlad použitelný)
Květa - komunikuje Pavel Sobek

















Stávající podoba CZPC

Koordinátor CZPC: Pavel Sobek (asistent Daniel Erhardt)
Kontrola financí: žlutý gakyil (Nikol Stanišová)
Kontrola textů a Zrcadla: modrý gakyi (Pavel Sobek)
Koordinátor tisku a karmajogínů Cyril Lojda
Autorská práva: Nikol Stanišová
Korektury čj – Danielka Varadínková
Grafická úprava a sazba: Radana Lencová
Šéfredaktor Zrcadla: Radana Lencová
Archivace textů: Michal Kuneš
IPC: Lukáš Chmelík, Margit Martinů



Spolupracující překladatelé:
Daniel Kopřiva, Lukáš Chmelík, Arnošt Kořínek, Jitka Pivodová, Tereza Stárková, Petr Lisý, Daniel Erhardt, Jan Vávra, Jan Dolanský, Jan Loučím, Bára Tomášová, Fijalka Turzíková, Saša Neuman, David Tumpach, Michal Popule, Jirka Bím

Spolupracující korektoři:

Sárka Tichá, Katka Janáková, Zuzana Zámečníková, Zuzana Landergotová, Ivana Nádvorníková, Dana Pfeffrová

Spolupracující sazeči:
Jirka Mravec (Medvěd), Petr Hrabánek, Angelika

a další

