Kyrgyzstán – země vysokých hor a divokých koní!
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Novinkou v aplikaci Fripito, která nabízí foto průvodce do mobilů a tabletů, je průvodce
Kyrgyzstánem, středoasijskou zemí s nedotčenou přírodou, která nadchne nejen milovníky
přírody, ale také krajinářské fotografy. Až do 26. června 2016 je možné průvodce zakoupit
s 50% slevou. Autorem průvodce je geograf a fotograf Jan Miklín, šéfredaktor stylového
cestovatelského časopisu Travelfocus.
Novinkou v aplikaci Fripito, která nabízí foto průvodce do mobilů a tabletů, je průvodce
Kyrgyzstánem, středoasijskou zemí s nedotčenou přírodou, která nadchne nejen milovníky
přírody, ale také krajinářské fotografy. Až do 26. června 2016 je možné průvodce zakoupit
s 50% slevou. Autorem průvodce je geograf a fotograf Jan Miklín, šéfredaktor stylového
cestovatelského časopisu Travelfocus. (TZ)
Fripito představuje nového průvodce, který pomůže nejen fotografům, ale i cestovatelům
objevit krásu nedotčené přírody Kyrgyzstánu, jejíž liduprázdnost dokreslují jen stáda divokých
koní a osamělí pastevci s kozami a ovcemi na rozlehlých pastvinách. Průvodce představí vysoké
dramatické hory, ledovce a jezera, hluboká údolí i náhorní plošiny a nabídne několik variant
treků pod nejvyššími vrcholky Ťan-Šanu, kolem ledovce Inylček, polany Merzbacherta i údolím
Teleti až k jezeru Alakol a nevynechá ani známé jezero Issyk-kul. Každý může zažít
dobrodružství daleko od civilizace, ochutnat šašlik nebo fermentované kobylí mléko a přespat
v tradiční jurtě.
Autorem téměř 50 fotografií je český geograf a fotograf Jan Miklín, díky jehož praktickým a
užitečným tipům pro fotografy má každý možnost nafotit krásné snímky. V průvodci jsou
doplněny také informace o nastavení fotoaparátu, fotografickém vybavení 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 "Nedotčená krása Kyrgyzstánu” bude do 26. června 2016, v rámci svého uvedení, ke
stažení za limitovanou cenu 3,99 USD v AppStore i Google Play.
Zájemci si mohou v aplikaci zakoupit také další průvodce např. italskou Florencií a Cinque
Terre, řeckou Metéoru, Nový Zéland, Kubu, Island, Pálavu, Moravské Toskánsko, Azory, Prahu,
Čínu, Jihoafrickou republiku, České Švýcarsko, Český ráj, Kanárské ostrovy, Paříž, Londýn, New
York, Brooklyn, Madeiru, Filipíny, Dubaj nebo Bolívii. Zdarma pak mají možnost nahlédnout do
připravovaných průvodců jako třeba národní parky USA, Kanada, Japonsko, Izrael, Botswana,
Namíbie a mnoho dalších.
Autorem průvodce Kyrgyzstánem je Jan Miklín, geograf a fotograf, pocházející z Břeclavi, který
pracuje jako odborný asistent na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity, kde se věnuje
kartografii a krajinné ekologii. Pro Fripito zpracoval průvodce Pálavou. S focením začal v roce
2003, zaměřuje se zejména na krajinářskou a cestovatelskou fotografii. Své snímky
doprovázené texty pravidelně publikuje ve mnoha českých geografických, přírodovědných a

cestovatelských časopisech (mj. Koktejl, Příroda, Outdoor), je šéfredaktorem stylového
cestovatelského časopisu Travelfocus. Jeho fotografie (zejména z jižní Moravy) se objevují
v propagačních materiálech agentury CzechTourism, je autorem několika sad pohlednic
(několikrát oceněných mj. v soutěži o nejhezčí české pohlednice). Na Pálavě pravidelně pořádá
fotokurzy. S fotoaparátem v ruce a batohem na zádech rád cestuje, zejména po horách,
nejraději se vrací do vysokých hor střední Asie (Ladák, Kyrgzystán) nebo jižní Ameriky.
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 2,99 $ 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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