S novým průvodcem poznáte safari v Jižní Africe!
Praha, 22. července 2015
Novinkou v nabídce foto průvodců do mobilů a tabletů je “Safari v Jihoafrické republice”.
Od 23. července 2015 nabízí aplikace Fripito nového foto průvodce s limitovanou 50%
slevou. Autorem průvodce je fotograf a cestovatel David Filipi.
Aplikace Fripito, která je k dispozici zdarma všem cestovatelům a fotografům zdarma v AppStore i
Google Play, uvedla na trh nového průvodce, který představí nespoutanou krásu divoké přírody
Jihoafrické republiky včetně zvířat v jejich přirozeném prostředí, endemických rostlin, savan,
rozmanitých skalních útvarů, vodopádů, jezer i hlubokých kaňonů.
Kromě fotografií přináší průvodce i praktické turistické informace o ubytování, dopravě a jídle, a
hlavně konkrétní 14-denní program zahrnující nejzajímavější místa v JAR. Provede cestovatele a
fotografy po safari v Krugerově národním parku, rezervací gepardů u Johannesburgu, odhalí
krásné skalní útvary a vodopády v Blyde River kaňonu i plážové útočiště tučňáků, Nezapomene
ani na Stolovou horu a Kapské město či Johannesburg a ohromí nejen výhledem z Mysu dobré
naděje.
Autorem téměř 100 fotografií je fotograf David Filipi, 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 “Safari v JAR” bude první týden, v rámci uvedení na trh, ke stažení
za limitovanou cenu 3,99 USD (nabídka je platná do 30. července 2015).
Autorem průvodce je cestovatel a fotograf David Filipi, který 4 roky pracoval v Institutu digitální
fotografie (IDIF) v Praze, kde vedl různé workshopy pro nadšené fotografy zdokonalující se v
portrétní nebo produktové fotografii. Lektoroval i kurzy pro amatérské fotografy, kteří se chtěli
naučit plně ovládat svoji zdrcadlovku. Jako fotograf pracoval na produktové fotografii pro firemní
zákazníky, jako např. L’Oréal, nebo fotil korporátní či kulturní akce (pro hudební magazíny).
Díky digitální fotografii procestoval velký kus světa a potkal mnoho zajímavých lidí. Digitální
fotografii miluje i proto, že ho pohled na svět skrz hledáček zvláštním způsobem zklidňuje a
dovoluje mu soustředit se jen na fotografovaný objekt. Díky hledáčku fotoaparátu navíc našel lásku
svého života. :) Většina jeho oblíbených fotografií vznikla během fotografických expedic do JIžní
Afriky, Namibie a USA. Aktuálně žije v Las Vegas, kde se věnuje focení realit.
Zájemci si mohou v aplikaci zakoupit také další průvodce např. Island, Prahu, 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.
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