
Poznejte skutečný život i pohádkovou krásu Čínu s novým průvodcem!

Praha, 4. října 2015

Novinkou v nabídce průvodců do mobilů a tabletů je zatím nejobsáhlejší průvodce “Toulky 
čínskými pohádkami”. Od 4. října 2015 nabízí aplikace Fripito nového foto průvodce včetně 
16-denního programu s limitovanou 50% slevou. Autorem průvodce je tlumočník, sinolog, 
cestovatelský průvodce a fotograf Pavel Dvořák.

Aplikace Fripito, která je k dispozici zdarma všem cestovatelům a fotografům zdarma v AppStore i 
Google Play, uvádí na trh nového průvodce, který přiblíží skutečný život v zemi pohádkově krásné 
a neskutečně velké rozlohou. Provede všechny cestovatele nejen přírodními krásami jižní části 
Číny, ale také její metropolí i méně známými, ale o to kulturně i architektonicky zajímavějšími, 
etnickými vesničkami.

Svým objemem je průvodce Čínou zatím nejrozsáhlejším průvodcem a kromě více než 120 
fotografií přináší i praktické turistické informace o ubytování, dopravě a jídle, a hlavně konkrétní 
16-denní program zahrnující ta nejzajímavější místa. Nebudou samozřejmě chybět mrakodrapy 
Šanghaje nebo známé Avatarovy hory s horou Tianmen a největším outdoorovým výtahem na 
světě, ale najdeme v něm také vesničky ukryté mezi rýžovými poli, Ibiškové město známé ze 
stejnojmenného filmu, architektonický skvost Fenghuang či perlu jižní Číny ležící na slavné čajové 
cestě, Hangzhou, město s futuristickým prvky, ukrývající dechberoucími pagody, parky, zahrady a 
jezero.

Autorem více než 120 fotografií je sinolog, tlumočník a fotograf Pavel Dvořák, žijící v Číně, který k 
nim rovněž připojil svoje rady a tipy pro fotografy, týkající se foto vybavení na cestu, nastavení 
fotoaparátu i dobrého světla a nejlepší denní doby k fotografování dané lokalitě. Všechny fotografie 
mají přesnou GPS polohu a veškerý obsah včetně map je po zakoupení k dispozici offline. 

Průvodce “Toulky čínskými pohádkami” bude první dva týdny, v rámci 
uvedení na trh, ke stažení za limitovanou cenu 3,99 USD (nabídka je platná do 
18. října 2015).

Autorem průvodce je Pavel Dvořák jr. je tlumočník z/do čínštiny, turistický průvodce Čínou, fotograf 
a bloger. Čínštině se věnuje od základní školy, posléze vystudoval sinologii na Univerzitě 
Palackého v Olomouci a na Dalian University of Foreign languages v Číně. Poprvé přišel do Číny v 
roce 2009, po studiích pracoval jako průvodce a během častých cest po Číně propadl 
cestovatelské fotografii. Svoje fotografie prodává přes několik velkých fotobank, například iStock, 
Shutterstock, Fotolia a další. 

Od roku 2012 žije společně se svojí čínskou maželkou trvale v Šanghaji a živí sa jako tlumočník, 
průvodce, fotograf a bloger na volné noze. Rozčarovaný ze zájezdů běžných CK na Slovensku a v 
Čechách a jejich standardních klientů se rozhodl začít organizova svoje vlastní netradiční cesty 
Čínou pro lidi, kteří mají hlubší zájem o tuto úžasnou zemi. Většina jeho klientely jsou dlouhoroční 
čtenáři jeho blogu www.bamboome.sk, který píše bez přestávky od roku 2009 a věnuje se čínské 
kultuře, tradicím a cestování po Číně. Kromě svého blogu publikoval články i ve všech velkých 
slovenských novinách a časopisech a od roku 2014 přispívá krátkými dokumenty o Číně do pořadu 
Objektiv v České televizi. 

Zájemci si mohou v aplikaci zakoupit také další průvodce např. Island, Safari v JAR, Prahu, České 
Švýcarsko, Kanárské ostrovy, Český ráj, Paříž, Londýn, New York, Madeiru, Filipíny, Dubaj nebo 

http://www.bamboome.sk


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 $.

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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