Objevujte krásy multikulturního Brooklynu!
Praha, 26. října 2015

Novinkou v nabídce aplikace Fripito, která nabízí foto průvodce do mobilů, je
průvodce Brooklynem. Až do 1. listopadu bude možné průvodce zakoupit s 50%
slevou. Autorkou průvodce je francouzská fotografka Noémie Wurtz, trvale žijící a
pracující přímo v Brooklynu.
Aplikace Fripito, která je ke stažení v AppStore a Google Play zdarma, uvádí nového průvodce,
který pomůže nejen fotografům, ale i cestovatelům objevit krásy a jedinečnost Brooklynu, nejvíce
obydlené samosprávné části v New Yorku, která má přesto daleko do hektičnosti Manhattanu.
Průvodce Brooklynem je jedinečným způsobem, jak poznat etnickou a multikulturní rozmanitost
New Yorku. Foto průvodce nabízí 2 denní procházku těmi nejkrásnějšími místy Brooklynu jako
jsou např. pobřežní park Brooklyn Bridge Park, DUMBO, ikonické mosty Brooklyn Bridge a
Manhattan Bridge, části Williamsburg , Greenpoint nebo Brooklyn Heights. Imigranti z destinací
jako Polsko, RUsko, Irsko, Itálie, Číny nebo Izraele obohatili Brooklyn o jejich specifickou
kulturu a záživou osobitost, což z něj dělá jedinečné a zvláštní místo.

Autorkou více než 80 fotografií je francouzská fotografka Noémie Wurtz, která bydlí a pracuje v
New Yorku, a do svého průvodce přidala četné praktické rady pro návštěvníky Brooklynu i užitečné
tipy pro fotografy, informace o nastavení fotoaparátu, fotografickém vybavení do města i nejlepším
čase, kdy uvedená místa navštívit. Všechny fotografie obsahují GPS polohu a jak veškerý obsah,
tak mapy lze stáhnout offline do mobilu nebo tabletu.

Průvodce “Brooklyn” bude do 1. listopadu 2015, v rámci svého uvedení,
ke stažení za limitovanou cenu 1,99 USD v AppStore i Google Play.
Zájemci si mohou v aplikaci zakoupit také další průvodce např. Island, Azory, Prahu, Jihoafrickou
republiku, České Švýcarsko, Český ráj, Kanárské ostrovy, Paříž, Londýn, New York, Madeiru,
Filipíny, Dubaj nebo Bolívii. Zdarma pak mají možnost nahlédnout do připravovaných průvodců
jako třeba národní parky USA apod, Japonsko, Izrael, Botswana, Namíbie a mnoho dalších.
Aplikace nabízí dva druhy průvodců podle obsahu. Typ “Inspirace” přináší kromě praktických
informací a tipů na zajímavá místa také padesátku fotografií s přesnými technickými informacemi,
jak byla fotografie vyfocena a s radami, kdy se na místo vydat, na co nezapomenout nebo čeho se
vyvarovat. Typ “Fotoprůvodce” nabízí kromě toho všeho i přesný denní program celého pobytu.
Zdarma si lze stáhnout průvodce typu “Připravujeme,” kde uživatel získá základní popis
připravovaného průvodce a deset ukázkových fotografií včetně rad a tipů. Cena jednotlivých
průvodců se podle obsahu pohybuje od 3,99 $ do 8,99 $.
Autorem průvodce je Noémie Wurtz. Noémie je mladá americká profesionální fotografka. Již od
velice útlého věku projevovala sklony k umění a kreativitě. S baletem začala v pěti letech, poezii se
věnovala v deseti, hudbě v patnácti, psaní ve dvaceti a v 25 se rozhodla opustit svou rodnou
Francii. Během neuvěřitelné roční cesty z Evropy skrz Asii konečně našla médium, které nejlépe
vyhovuje jejímu tvůrčímu duchu. Pomocí fotoaparátu se jí podařilo najít způsob, jak nejlépe vyjádřit
své emoce.
Při ohlédnutí zpět vše do sebe perfektně zapadá. Zachytit neopakovatelný moment, transformovat
příběh do podoby fotografie a pomalu do něj vtisknout svou vášeň. To vše nyní dělá v New Yorku,
jednom z nejvíce inspirujících měst světa. Nikdy nevyráží bez fotoaparátu. Putuje světem vedena

náhodnými impulsy nečekaných scén, mystickým světlem, liniemi města, magie objevování a vždy
dále se učící. To je Noémie.
Zakladatelem projektu Fripito je Jan Březina, známý český fotograf, cestovatel, videocaster,
novinář a certifikovaný lektor Apple a Adobe.
Jan Březina
Od roku 1999 aktivně provádí lektorskou, přednáškovou a osvětovou činnost. Je členem
mezinárodních fotografických asociací PMAI a IPC. Je Adobe Certified Expert (ACE), Adobe
Community Profesional (ACP), Apple Certified Trainer (ACT) a spoluautorem řady fotografických
publikací. Od roku 2006 působí i jako průvodce a organizátor fotografických expedic, s kterými
procestoval již šest kontinentů. Patří mezi přední české videocastery (Digit a 4Foto) a je
zakladatelem a provozovatelem komunitního serveru Macforum.cz.V profesionální fotografické
praxi se věnuje zejména portrétní, glamour a aktové fotografii. Ve volné tvorbě pak zejména
krajinářské a cestovatelské fotografii.
Fripito Corp. je americká společnost založená koncem roku 2013 v Las Vegas v Nevadě.
Kompletní vývoj aplikace probíhá v České republice.
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