
Středomořská Sicílie nově v nabídce aplikace Fripito! 
Praha, 3. srpna 2015 

Seznam foto průvodců české aplikace Fripito nadále roste. Novinkou v nabídce je 
průvodce západním pobřežím Sicílie, který je ke stažení až do 8. srpna s 50% 
slevou. Autorem průvodce i fotografií je americká fotografka, autorka průvodce 
Arizonou, Jacquelynn Buck.

Aplikace Fripito, která je k dispozici zdarma v AppStore i Google Play, přináší všem 
cestujícím fotografům nového foto průvodce Sicílií. Spolu s ním se přenesou o nejedno 
století zpátky do starých středověkých měst nebo ke starým řeckým chrámům. Sicílie 
oplývá mnoha krásnými starořeckými památkami, ať už je to v Segestě, Selinuntě nebo 
Agrigentu. Průvodce provede cestovatele a fotografy také národním parkem Zingaro nebo 
jeskyněmi Grotte Scurati-Scurati s pozůstatky obydlí původních obyvatel, solnými pláněmi 
v  Nubii a samozřejmě plážemi, malebnými přístavy a dobrými restauracemi. Milovníky 
filmů o sicilské mafii pak zavede do Catanie na východním pobřeží. Kromě praktických a 
turistických informací nebo offline map nabídne i více než 50 exkluzivních fotografií s GPS 
polohou a fotografickými tipy.

Průvodce “Západní pobřeží Sicílie” bude první týden, v rámci svého 
uvedení, ke stažení za limitovanou cenu 2,99 USD (nabídka je platná do 
8. srpna 2015). 

Autorem více než 50 fotografií je americká fotografka Jacquelynn Buck, která k nim také připojila 
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. 

Jacquelynn Buck je držitelkou ocenění “národní portrétní a svatební fotograf”, které jí udělil časopis 
Rangefinder Magazine. Cestuje jak pro radost, tak pracovně, je nadšenou milovnicí jídla a vína. Je 
majitelkou portrétního a svatebního fotografického studia v Tucsonu v Arizoně. Vyučuje ba WPPI a 
národních workshopech. Během posledních 13 let žila v šesti státech USA.

Zájemci si mohou v aplikaci zakoupit také další průvodce např. Island, Prahu, Jihoafrickou 
republiku, České Švýcarsko, 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 $.

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.

Kontakty:  
www.fripito.com 
www.fripito.cz 
Email: info@fripito.com  
Facebook: @fripito   
Twitter: @fripito_news 
Instagram: @fripito  
Pinterest: @fripito  
Youtube: @fripito
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