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ZA KORMIDLEM

NEJEN NA JADRANU

František Mrož Novotný

ZA KORMIDLEM NEJEN NA JADRANU
Jachtařovo kompendium aneb všechno, co jste kdy chtěli vědět o jachtingu.

Kniha pro pokročilé i pro začátečníky
Kniha rad i kniha příběhů
Kniha lásky k mořím
František Novotný,
dlouholetý kapitán, mořský vlk, nestor českých jachtařů a zároveň výjimečný spisovatel, vytvořil dílo,
které lze nazvat mezníkem české jachtařské literatury.
S využitím svých letitých zkušeností na palubách mnoha plachetních lodí, s využitím zkušeností
z mnoha moří a oceánů, přinesl František Novotný svým čtenářům shrnutí své dosavadní praxe,
svých zkušeností, svého jachtařského života.
A nebyl by to František Novotný, kdyby své zkušenosti s jachtingem nejen nepředával dál vtipnou
a čtivou formou, ale také je neokořenil řadou skutečných historek, příběhů a situací, které zažil a které se k popisované námořní praxi vztahují.
Kniha „Za kormidlem nejen na Jadranu“ je pro všechny, kterým učaroval neklidný mořský živel,
a kteří se vydávají pokoušet jej ať už v pobřežních vodách Jadranských nebo na světových oceánech.
S knihou získává čtenář nejen komplexního průvodce jachtingem, ale také knihu, která pobaví čtivým textem a další generaci jachtařů zprostředkuje moudrosti a zkušenosti jednoho mořského vlka,
pro kterého se stalo moře osudovou láskou.
O příbězích vložených do knihy sám autor František Novotný píše:
„…Příběhy, které jsou jako příklady vloženy do následujících kapitol, jsem všechny osobně zažil a ukazují, jak často jsem se dopouštěl chyb. Ani vy se chybám nevyhnete a úkolem této knížky není, a ani být
nemůže, aby vás před chybami ochránila. Ale může vás ochránit před chybami fatálními, a o to jde.“

Lidé na lodi se vždy dívají vzhůru, kdežto lidé na souši převážně klopí oči dolů.
John Maseﬁeld,
Anglický básník a spisovatel
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