PRAVIDLA TŘÍDĚNÍ / WASTE MANAGEMENT

PAPÍR
/ PAPER

KARTON
/ CARDBOARD





Kancelářský papír
Noviny
Časopisy



Rozložené krabice







Office paper
Newspapers
Magazines



Flattened
cardboard
Cardboard
packaging




Křídový papír
Použité ubrousky
a papírové
kapesníky





Papír
Časopisy
Nápojové kartony





Paper
Magazines
Food & Drink cartons




Coated paper
Used napkins
and tissues

SKLO
/ GLASS




Lahve
Sklenice




PLAST
/ PLASTIC

KOVY
/ METAL






Bottles
Jars

Pouze plast
Prosím, opláchněte
všechny položky.



Plastic only
Please, rinse
all items.







Keramika
Porcelán







Pyrex Glass
Porcelain wear

Obaly od snacků
Použité potravinové
folie




Snack bags
Used Saran wrap

GASTROODPAD
/ GASTRO-WASTE

Plechovky od pití
Plechovky od jídla
Prosím, vše
opláchněte.
Drink cans
Food tins
Please, rinse
all items.








Aerosol spreje
Použitý alobal



Jednorázové nádobÍ
z bioplastu nebo
povoskované




Aerosol
Soiled Aluminium Foil



Single use cups, cutlery,
dishes from bioplast or
waxed paper









Zbytky jídla
Ovoce a zelenina
Skořápky od vajec
a ořechů
Tepelně zpracované
maso
Rybí kosti
Food leftovers
Fruit and vegetable
Eggshells & Nut shells
Cooked meat
Fish bones

PLAST / PLASTIC



Prosím, všechny položky
vypláchněte!



Please, rinse all items!









Obaly od snacků,
pokud na nich není
uveden znak pro
recyklaci plastů.
Použité potravinové
fólie
Snack wraps, unless
there is a symbol for
plastic recycling.
Used Saran
wrap









PET lahve od nápojů (sešlápnuté i s uzávěry)
Kelímky a vaničky od potravinářských výrobků
Igelitové, polyethylenové tašky a sáčky
Mikrotenové sáčky
Plastové nádoby od mycích prostředků (vypláchnuté)
Fólie, polystyren
Plastové výrobky (např. zubní kartáčky, hračky)








PET bottles (pressed, including caps)
Yoghurt and other plastic food containers
Polethylen bags and sacks
Plastic bottles from detergents (washed out)
Foils, styrofoam products
Plastic products (e.g. toothbrushes, toys)

PAPÍR / PAPER
NEPATŘÍ SEM POUŽITÉ KAPESNÍKY, KELÍMKY
OD ČAJE, POUŽITÉ PAPÍROVÉ NÁDOBÍ
DO NOT THROW USED NAPKINS, USED PAPER CUPS,
USED PAPER PLATES




Prosím, krabice vždy
rozložte.



Please, flatten the cardboard
boxes.









Křídový papír
Použité ubrousky
a papírové kapesníky




Coated paper
Used napkins
and tissues

Noviny, časopisy (kovové sponky není třeba odstraňovat)
Sešity, knihy bez tvrdých desek (brožované)
a potažených hřbetů
Lepenkové krabice (sešlápnuté), papírové obaly
(např. od mouky, cukru, soli)
Krabičky od čajů a všech dalších potravin
Kancelářský papír
Paper and cardboard: recycle newspaper, office paper,
junk mail, magazines, brown bags, and regular
or corrugated cardboard.

20
PAP

21

22

SKLO / GLASS
NEPATŘÍ SEM KERAMIKA A PORCELÁN
DO NOT THROW USED PYREX GLASS
AND PORCELAIN WEAR



Prosím, sklenice
vypláchněte!



Please, rinse the jars!




Keramika
Porcelán




Pyrex Glass
Porcelain wear




Lahve
Sklenice




Bottles
Jars

70

71

72

GL

GL

GL

KOVY / METAL
NEPATŘÍ SEM ELEKTRONIKA
DO NOT THROW E-WASTE
 Plechovky
 Konzervy
 Hliníkové obaly



Prosím, plechovky od jídla
vypláchněte!



Please, rinse the food cans!




Aerosol spreje
Použitý alobal




Aerosol
Soiled Aluminium Foil

 Drink cans
 Food cans
 Aluminium wrapping

KOMPOST / COMPOSTABLE
NEVHAZUJTE POVOSKOVANÉ JEDNORÁZOVÉ NÁDOBÍ
NEBO NÁDOBÍ Z BIO PLASTU
DON’T THROW SINGLE USE DISHES FROM WAXED PAPER,
NO BIO-PLASTIC



Pouze kompostovatelné
produkty



Only compostable products









Zbytky vařeného jídla
Oleje a tekuté zbytky
Jednorázové nádobÍ
z bioplastu nebo
povoskované
Food leftovers
Oils and liquids
Single use cups, cutlery, dishes
from bioplast or waxed paper






Rostlinné zbytky
Ovoce a zelenina
Sedliny kávy a čaje
Kompostovatelné nádobí z papíru
(nevoskovaného), cukrové třtiny,
kukuřičného škrobu






Organic waste
Fruit and vegetable
Coffee and tea
Compostable dishes from paper
(not waxed), sugar cane, cornstarch

GASTROODPAD / GASTRO-WASTE
NEVHAZUJTE POVOSKOVANÉ JEDNORÁZOVÉ NÁDOBÍ
NEBO NÁDOBÍ Z BIO PLASTU
DON’T THROW SINGLE USE DISHES FROM WAXED PAPER,
NO BIO-PLASTIC



Jednorázové nádobÍ
z bioplastu nebo
povoskované



Single use cups, cutlery, dishes
from bioplast or waxed paper









Zbytky jídla
Ovoce a zelenina
Skořápky od vajec a ořechů
Tepelně zpracované maso
Rybí kosti
Sedliny kávy a čaje
Kompostovatelné nádobí z papíru
(nevoskovaného), cukrové třtiny,
kukuřičného škrobu









Food leftovers
Fruit and vegetable
Eggshells & Nut shells
Cooked meat
Fish bones
Coffee and tea
Compostable dishes from paper
(not waxed), sugar cane, cornstarch

NEVYTŘÍDITELNÉ
/ UNSORTABLE

PAPÍRY K DALŠÍMŮ POUŽITÍ
/ PAPERS FOR FURTHER USE

 Popsané papíry neobsahující citlivé informace,
které mohou být použity k dalšímu
tisku / použití.
 Printed papers without any sensitive information
that can be re-used for further printing / use.

RE-USE
 Cokoliv, co věříte, že může produkce zachovat
a použít na dalším natáčecím dni znovu.
 Whatever you believe production can keep
for the next shooting day and reuse.

CHARITA
/ FOR DONATION
 Cokoliv, co věříte, že může být dále využito,
vytřídíme a rozdáme lidem v nouzi.
 Whatever you believe can serve to someone
else, we will sort it and donate it to people
in need.

RE-KELÍMKY
/ RE-CUPS
 Použijte tyto hrnečky, podepište si je,
polepte jmenovkou a použité odložte k umytí.
 Use these mugs, tape with your name
and after use just return them
to be washed.

DOPLŇTE SI LÁHEV
NA PITÍ ZDE
/ REFILL YOUR WATTER
BOTTLE HERE
 Děkujeme, že využíváte vlastní lahve
a šetříte spotřebu plastu!
 Thank you for using your water bottle
to avoid a plastic waste!

PŘINESTE SI VLASTNÍ
LAHEV & HRNEK
/ BRING YOUR OWN
WATTER BOTTLE & CUP
 Pokud jste si zapomněli přinést vlastní,
požádejte o ně v produkci.
 If you forgot to bring your own, feel free
to ask production for one.

ELEKTRO ODPAD
A BATERIE
/ E-WASTE & BATTERIES

PŘI ODCHODU ZHASNI SVĚTLO,
VYPNI KLIMATIZACI
A ZKONTROLUJ SPOTŘEBIČE
TURN OFF THE LIGHTS,
TURN OFF THE AIR CONDITIONING
AND CHECK THE APPLIANCES
WHEN LEAVING
DĚKUJEME
THANK YOU

ŠETŘEME PAPÍR!
/ GO PAPERLESS!
BYLO OPRAVDU NUTNÉ TISKNOUT TUTO STRÁNKU?
WAS IT REALLY NECESSARY TO PRINT THIS PAPER?
 Buďme šetrní k životnímu prostředí. Netiskněte nic,
pokud to není skutečně nezbytné.
 Let’s be greener. Please don‘t print anything unnecessarily.
 Veškeré materiály, které jsou opravdu nutné v papírové
podobě, tiskněte oboustranně a s minimalizovanými
okraji tak, aby se text vešel na menší počet stran,
používejte tenké písmo (např. Calibri light).
 If you really need to print any items, print double-sided
where possible, and expand margins to fit more onto
a page, use light letters (f.e. Calibri light)

GO PAPERLESS!
HANDY APPS
PREVIEW

SCRIPTATION

Great for annotating documents with text - just click on the briefcase icon to
reveal the toolbar. Great for contracts, PPM books, storyboards and invoices.
You can also add your signature to the annotate function and sign contracts,
invoices and the PIBs very easily! Follow the file path: Tools / Annotate /
Signature / Manage Signatures to add yours or see here for a full explanation.

For larger projects, there‘s Scriptation, an amazing app which lets you annotate
scripts, and then retain those annotations as you update your script with new
revisions. The app will even tell you if something you‘ve previously annotated
has been changed or deleted, amazing! It also features a handy tool for actors
and sound mixers that automatically highlights dialogues with the tap of
a button.

TO DO LISTS
If you‘re looking to make the switch from a paper notebook to a digital one,
here are some great list making/productivity apps. We can also recommend
Trello for to do lists, and Evernote for keeping all of your lists and documents
together (handy for archiving old call sheets or budgets for reference).

NOTABILITY & IANNOTATE
For tablets and smart phones, Notability and iAnnotate are great one for
highlighting, annotating, and generally scribbling on things. Handy on a tech
scout to mark up storyboards and location maps/floor plans. Also good for
having crew sign NDAs or cast sign releases - simply import the doc as a pdf
from an app like Dropbox, duplicate it to make enough for everyone, then go
round and have each crew member sign one of the documents. For added
organisation you can also rename each document with the crew member‘s
name, and add a symbol to signify whether they‘ve signed or not. You can pdf
and email straight from the app too.

CAMERA REPORT
This app is designed and developed by camera assistants and DITs, reports are
saved by Production Titles that contain number of ‘days’ and ‘rolls’ within the
shoot. You can email reports directly to DITs, Editors, Production or save as a
PDF, and even upload images for easy reference.

MAKE UP CONTINUITY PRO
Quite pricy but this app will save you a boat load in notebooks and biros, this
is a lifesaver on larger projects

DUET
Too much going on on your 13“ screen? Need to print a copy of the call sheet
to look at whilst you put everyone‘s names into the cost report? Print no more!
Use your iPad as a second screen by downloading the free Duet app and
connecting via USB.

ŠETŘEME PAPÍR!
UŽITEČNÉ APLIKACE
PREVIEW / NÁHLED

SCRIPTATION

Pro anotace textů využijte ikonky v panelu nástrojů. Tvořte tak poznámky ke
smlouvám, storyboardům, fakturám a dalším produkčním materiálům. Můžete
dokonce vložit vlastní elektronický podpis ke smlouvám, fakturám ad..
Návod najdete zde.

Pro větší projekty je tu Scriptation, aplikace, která vám umožní komentovat
scénáře a poté tyto anotace uchovávat při aktualizaci revizí scénářů. Aplikace
vám dokonce oznámí, zda bylo něco, co jste dříve anotovali, změněno nebo
smazáno. Obsahuje také praktické nástroje pro herce a zvukaře automaticky
zvýrazňující dialogy klepnutím na jediné tlačítko.

SEZNAMY ÚKOLŮ
K přechodu na digitální psaní poznámek a úkolů doporučujeme využít několik
nápomocných aplikací zde. Mimojiné můžete využít aplikaci např. Trello na
seznamy úkolů a Evernote pro uchování všech vašich dokumentů a úkolů
pohromadě (k archivaci dispozic, rozpočtů atd.)

NOTABILITI & IANNOTATE
Pro zvýrazňování, přidávání poznámek a veškeré čmárání do dokumentů
na tabletech a chytrých telefonech zkuste použít Notability nebo iAnnotate.
Hodí se na technické obhlídky k poznámkám do storyboardů a lokačních
a technických plánů. Hodí se také k podepisování Mlčenlivosti nebo Smluv
o udělení licenčních práv - jednoduše importujte dokument v pdf formátu
z aplikace, jako je Dropbox, a zkopírujte jej, aby bylo dost pro všechny. Pak
nechte každého člena štábu podepsat jednu kopii. Pro lepší organizaci můžete
také přeuložit každý dokument pod jménem člena štábu a přidat symbol
označující, zda podepsal nebo ne. Podepsaný dokument můžete v pdf formátu
poslat každému e-mailem.

CAMERA REPORT
Tato aplikace byla navržena a vyvinuta asistenty kamery a DIT. Reporty jsou
ukládány podle produkčních titulů a zahrnují počet „dní“ a „disků“ v rámci
natáčení. Reporty můžete poslat e-mailem přímo DIT, post-produkčnímu studiu
a produkci nebo jen uložit jako PDF. A dokonce nahrát a připojit obrázky pro
snadnou referenci.

MAKE UP CONTINUITY PRO
Tato aplikace je poměrně drahá, ale ušetří vám obrovské papírování
a stohy poznámek. U velkých projektů vám ohromně ulehčí práci.

DUET
Nevejde se vám všechno na vaši obrazovku a potřebujete si vytisknout
dispozice pro kontrolu zatímco sepisujete výkaz nákladů? Netiskněte a místo
toho použijte tablet jako druhý monitor, stáhněte si Duet aplikaci a propojte své
zařízení USB kabelem.

