Milí čitatelia!
Už od dávnych čias žijú kone vedľa nás ako pokojní,
neprotestujúci spoločníci. Sú to nádherné, rýchle, mocné
a vznešené zvieratá s hebkou srsťou a hladkými zamatovými nozdrami. Odveké
čaro koní nestratilo nič zo svojej moci. Zdá sa, že nás nikdy neprestanú
fascinovať. Mnohým z vás sa už pošťastilo vidieť koňa v jazdeckej škole alebo
na dostihoch. Dokonca niektorí z vás už na koni jazdili alebo jazdia.
Ak patríte medzi milovníkov koní a zaujímajú vás knižné príbehy s týmito
ušľachtilými tvormi, pozrite si náš bibliografický leták, ktorý sme pre vás
zostavili. Knihy v letáku nie sú len oslavou krásy a povahy koní, ale aj
jedinečného partnerstva ľudí s týmito nádhernými zvieratami. Medzi knižkami,
ktoré odporúčame, nájdete napríklad príbeh „Vojnový kôň,“ ktorý je napísaný
ako dojímavé pamäti koňa a jeho vzťahu k ľuďom a okolnostiam. Určite vás
zaujme aj príbeh kobylky Viktórie, ktorá je odvážnou kaskadérkou. Dvanásť
dobrodružných príbehov o koňoch nájdeš v knižke „Čierny blesk.“ Ak
obľubujete príbehy z jazdeckého prostredia, nezabudnite si pozrieť knihy
zo série „Jazdecký chodník“ alebo „Dievčatá v sedle.“
Náš bibliografický leták vám ponúka aj populárno-náučné publikácie
s bohatým obrazovým materiálom, pomocou ktorých sa zoznámite so svetom
koní a poníkov, s ich históriou, jednotlivými plemenami, výcvikom koní,
technikou jazdy, všestrannou starostlivosťou o kone, jazdeckými súťažami,
jednoducho získate množstvo informácií o týchto zaujímavých zvieratách.
Veríme, milí mladí čitatelia, že si z našej ponuky vyberiete. Prajeme vám krásne
i poučné čítanie.

„Kôň bez jazdca je stále koňom, ale jazdec bez koňa je len človekom.“
S. J. Lec

PRÍBEHY O KOŇOCH, PRÍBEHY Z JAZDECKÉHO
PROSTREDIA
1. BRAT, Roman
Aj kone sa hrajú. - Bratislava: SPN – Mladé letá, 2010. – 87 s.
ISBN 978-80-10-01978-6.
Nie je kôň ako kôň – tak sa začína tento príbeh o mladej kobylke Viktórii – a je to
pravda. Viktória sa narodila na Muránskej planine, kde si žila radostne a voľne, až
kým si ju nevyhliadol istý kaskadér. Priviedol Viktóriu na kaskadérsky ranč Pegas,
a tam sa začal jej dobrodružný život.
2. BREZINA, Thomas
Víchor nesmie zomrieť!: Sedem labiek za Penny. – Bratislava: Mladé letá, 1997.
131 s. – ISBN 80-06-00752-7.
Penny má starosť o svojho obľúbeného žrebca Víchra. Práve on sa má totiž zúčastniť
najnebezpečnejších dostihov na svete, ktoré prežije vždy iba niekoľko koní...
3. BRYANTOVÁ, Bonnie
Dievčatá v sedle. 1: Zbláznené do koní. – Bratislava: Columbus, 2006. – 113 s.
ISBN 80-7136-721-6.
Stevie Lakeová a Carole Hansonová už dlho spolu jazdia na koňoch v jazdeckom
klube. Do klubu privádza mamička aj Lisu Atwoodovú, ktorá má povesť bifľošky.
Hneď na prvej hodine, keď sa Lise splaší kôň, však toto dievča všetkým predvedie,
že na jazdenie má talent.
4. CASPARIOVÁ, Tina
Bibi a Bubi: Láska na prvý pohľad. – Bratislava: Egmont ČSFR, 1992. – 109 s.
ISBN 80-7134-468-0.
Bibi má nadovšetko rada kone a pre svojich miláčikov je ochotná zdolať akúkoľvek
prekážku. Veď komu z nás by sa chcelo dobrovoľne vstávať ráno o piatej a chodiť
pracovať do stajne? Bibi to robí s radosťou – každú voľnú chvíľu trávi pri koňoch,
najmä potom, keď dostane na starosť neposedného poníka Bubiho.
5. Čierny blesk a iné dobrodružné príbehy o koňoch. – Bratislava: Junior, 2008. – 125
s. – ISBN
978-80-7146-907-0.
Kôň odpradávna patrí k verným priateľom a spoločníkom človeka. Zostavovateľka
vybrala pre vás príbehy, v ktorých hrá hlavnú úlohu kôň alebo poník. Chyťte sa
hebkej hrivy, milí čitatelia, a pripravte sa na trysk dvanástimi príbehmi.

6. FÉRET-FLEURY, Christine – LECOURTIER, Geneviéve
Do sedla! Nočný jazdec: Senica: Arkus, 2008. – 112 s. – ISBN 978-80-8103-008-6.
Lea to v živote vôbec nemá jednoduché. Spolužiaci v nej vidia chodiacu
encyklopédiu, jej mladšia sestra Jessica ju pokladá za večne namrzenú frflošku. Lea
sa nedokáže zbaviť pocitu, že všetko čo robí, vypáli akosi nesprávne. Prichádzajú
však voľné dni a s nimi i kurz jazdy na koni. Lea dúfa, že pri príprave jazdeckého
vystúpenia príde na iné myšlienky. Ale beda! Hneď od začiatku prázdnin sa veci
vyvíjajú celkom inak...
7. GELLERSENOVÁ, Ruth
Niko je preč! : Pony klub. - Bratislava: Matys, 2010. – 67 s. – ISBN 978-80-8088218-1.
Hurá do prírody! Práve na to sa Ema a jej kamarátky tešili už dlho. No akosi nič
nejde podľa plánu: bojazlivý Niko sa naľakal a rozbehol sa kamsi do hustého lesa.
Lea je zúfalá. Podarí sa jej nájsť svojho koníka skôr, než sa mu niečo stane?
8. GOHL, Christiane
Šťastie pre koňa: Lea a kone. - Senica: Arkus , 2012. – 125 s. – ISBN 978-80-8103066-6.
Lea skoro odpadne, keď odhalí, že jej mama potajomky zbožňuje kone. Iba
s nechuťou sa dá nahovoriť na to, aby sa zúčastnila jazdeckého kurzu pre matky
a dcéry. Avšak čoskoro zistí, že jazdenie je skutočne zábavné. A potom v jazdeckom
klube spozná obletovaného dostihového jazdca Heika. Jeho sestre patrí žrebec Žolík,
do ktorého sa Lea ihneď zamiluje. A nielen do Žolíka...
9. LEIGHOVÁ Susannah
Splašený koník: Jazdecký chodník. – Bratislava: Mladé letá, 2009. – 111 s.- ISBN
978-80-10-01595-5.
Príbehy série JAZDECKÝ CHODNÍK sa odohrávajú vo vzrušujúcom svete
konských dostihov, tréningov i každodenného života na farme, kde spolu pracujú
a trénujú zanietení mladí jazdci. Splašený koník je napínavý príbeh o dramatickej
naháňačke splašeného palomina s plavou hrivou, ktorý mal byť ukradnutý majiteľke
Belinde.
10. MORPURGO, Michael
Vojnový kôň. – Senica: Arkus, 2012. – 160 s. – ISBN 978-80-8103-067-3.
Príbeh o nevšednom priateľstve v jednej z najkrutejších vojen. Joey je ešte iba
žriebä, keď ho kúpi miestny farmár, aby pracoval na jeho farme. O Joeyho sa stará
farmárov syn Albert a medzi koňom a chlapcom zakrátko vznikne pevné priateľstvo.
Medzitým však vypukne 1. svetová vojna a farmár predá Joeyho armáde. Joey sa
dostáva na západný front, kde zažíva množstvo nebezpečných príhod a jeho život

visí každý deň iba na vlásku. Nešťastný Albert sa nechá zverbovať do armády a
pokúša sa svojho milovaného koňa nájsť, aby si ho mohol odviesť späť domov...

PLEMENÁ KONÍ, STAROSTLIVOSŤ O KONE, JAZDENIE
1. ANDERSSONOVÁ, Ingrid
Moja prvá knižka o koňoch. – Bratislava: Junior, 2009. – 46.
s. – ISBN 978-80-7146-932-2.
Skvelé čítanie pre všetky deti, ktoré sa zaujímajú o tieto krásne
zvieratá. Dozviete sa veľa zaujímavých informácií, ktoré z vás
spravia priam odborníka na tieto vznešené zvieratá.
2. CLUTTONOVÁ-BROCKOVÁ, Juliet
Kone: Spoznajte svet koní a pony – ich vývoj, správanie a dôležitú úlohu v histórii
človeka. – Bratislava: Fortuna Print, 2002. – 63 s. – ISBN 80-88980-65-8.
Kone sú už dlhé tisícročia pomocníci a spoločníci ľudí. Prostredníctvom farebných
fotografií v knihe sa dôverne oboznámite s hlavnými plemenami koní, s poníkmi,
mulmi, oslami i zebrami. Zaiste vás zaujmú aj koče a povozy, postroje a všetko, čo
patrí do vzrušujúceho sveta krútiaceho sa okolo koní.
3. DICKINSOVÁ, Rosie – PRATTOVÁ, Leonie
Jazdci, kone a poníky. – Bratislava: Fortuna Libri, 2011. – 93 s. – ISBN 978-8089379-71-2.
Táto príťažlivá kniha vás pozýva do sveta koní a poníkov. Naučí vás lepšie
porozumieť týmto múdrym zvieratám, poradí začínajúcim jazdcom ako zvládnuť
základy jazdenia a ako sa správne starať o poníky. Knižka však ponúka aj pútavé
príbehy, očarujúce báje a pôvabné rozprávania o koňoch z celého sveta.
4. EDWARDS, Elwyn Hartley
Veľká kniha o koňoch. – Bratislava: Gemini, 1992. – 239 s. – ISBN 80-85265-344.
V knihe nájdeš vyše 400 farebných fotografií vynikajúcich zástupcov jednotlivých
plemien koní a súčasne približuje ich život, základné znaky, výkony, sfarbenie
a celkovú stavbu.
5. GREENOVÁ, Lucinda
Mladý jazdec: Pre mladých nadšencov jazdenia. – Bratislava: Lienka, 1995. – 64 s.
– ISBN 80-88772-07-9.

V tejto knihe vám autorka aj vďaka prekrásnym fotografiám odhalí tajomstvá
jazdeckého športu. Dozviete sa ako prvý raz vysadnúť na poníka, ako sa zúčastniť
na naozajstnej súťaži alebo ako sa vybrať s poníkom do prírody na vychádzku.
6. HENDERSONOVÁ, Carolyn
Plemená koní. – Praha: Cesty, 2001. – 48 s. – ISBN 80-7181-339-7.
Kôň je nádherné zviera. Nezáleží na tom, či ide o ušľachtilého pretekárskeho koňa,
ťažké ťažné zviera, alebo drobného poníka. Každý z nich má svoje špecifické črty,
pre ktoré si ich obľúbime. Práve táto kniha ti v tom chce byť dobrým pomocníkom.
Dozvieš sa v nej všetko o vývoji koní, formovaní jednotlivých plemien, aby čo
najlepšie slúžili potrebám človeka, o ich vlastnostiach a charaktere.
7. Kone: Výber. Zdravie. Plemená. – Bratislava: Ikar, 2012. – 256 s. – ISBN 978-80551-3042-2.
Vďaka kráse, elegancii, vernosti a charakteru je kôň obľúbeným a váženým
spoločníkom človeka už dlhé stáročia. Príručka pre všetkých milovníkov koní
predstavuje vyše 100 plemien, prináša rozsiahlu charakteristiku koňa, informácie
o spôsoboch jeho chôdze, sfarbení srsti aj chorobách.
8. Kone: Poznávame a určujeme. – Bratislava: Svojtka a Co., 2009.- ISBN 978-808107-140-9.
Šťastie nechodí po horách, ale sedí na koni! Táto kniha predstavuje na vyše 120
farebných fotografiách všetky malé kone a poníky, športové a pracovné kone.
Prehľadné texty informujú o pôvode najdôležitejších plemien koní a poníkov, o ich
histórii a rodokmeni, ako aj o ich využití. Je praktickou príručkou pre všetkých
priateľov koní.
9. MODLIŃSKA, Dorota
Kone a žriebätá: Ilustrovaná príručka o chove koní a jazdectve. – 2.vyd. –
Bratislava: Slovart, 1999. - 93s. – ISBN 80- 7145-374-9.
Bohato ilustrovaná knižka poskytuje neoceniteľné rady začínajúcim jazdcom
a chovateľom koní. Poradí vám pri výbere koňa, dozviete sa viac o plemenách
a typoch koní. Postupne prejdete jednotlivými etapami výcviku jazdy. Nechýbajú ani
základné informácie o chove, zariadení maštale, ošetrovaní a kŕmení, prevoze
a chorobách.
10.OWEN, Robert
Mladý žokej. – Praha: Aventinum, 1992. – 61 s. – ISBN 80-85277-14-X.
Ilustrovaná knižka anglického autora je neoceniteľnou príručkou pre mladých
záujemcov o jazdecký šport a o kone a poníky vôbec.

11.REID, Struan
Kone a poníky od A do Z. – Bratislava: Mladé letá, 1999. – 126 s. – ISBN 80-0600953-8.
V knižke sa dozviete všetko o tom, čo by ste o koníkoch mali vedieť, čo všetko sa
koníky dokážu naučiť, aké majú zvyky a ako vedia vrátiť lásku človeka, ktorý sa o ne
stará a má ich rád.
12.VOGEL, Colin
Veľká kniha starostlivosti o koňa: Nenahraditeľný praktický sprievodca
informujúci o všetkých pravidlách starostlivosti o koňa. – Praha: Ottovo nakl., 2003.
–192 s. – ISBN 80-7181-811-9.
Všestranná, prakticky zameraná kniha poskytujúca kompletné informácie o všetkých
zásadách starostlivosti o koňa.
.........................................................................................................................................................................

Čierny blesk a iné dobrodružné príbehy
o koňoch
Červenák (úryvok z knihy)
Sme na dva kroky od kmeňov. Cítim ako sa remene vyvliekajú,
uvoľňujú a ako Červenák na zlomok sekundy zaváha. Potom opäť
naberie tempo. Hrnie sa ďalej.
Strácam nad ním kontrolu. Červenák sa zadíva na prekážku a rozhodne sa
pokračovať. Presunie ťažisko na zadné nohy a vzápätí vystrelí. Letíme. Pustím
nepoužiteľnú uzdu a oboma rukami sa chytím hrivy. Sme za prekážkou, pristávame,
pokračujeme v pretekoch.
„Pridaj, Červenák!“ poháňam ho, nakláňajúc sa až k jeho uchu.
Všetky tie lesklé svaly pracujú, tepú ako stroj, v plnom trysku k druhej prekážke.
Dokážem to? pýtam sa sama seba. Udržím sa v sedle?
Červenák nepochybuje. Druhým skokom sa dostávame do protiľahlého svahu –
na vzdialenejšej strane prekážky z chrastia je hlboká suchá priekopa. Kôň môže
stratiť pevnú pôdu pod nohami a zrútiť sa do tmavej diery s jazdcom a vôbec
so všetkým.
„Choď!“ šepkám.
Je silný a sebaistý. Vediem ho tak, že nohami mu stláčam slabiny. Prešli sme čisto
a tryskom bežíme ďalej.
Správa sa už rozšírila. Pýcha červenej púšte stratil uzdu. Abi Edwardsová sa drží,
ale za týchto podmienok preteky určite nedokončí! Vidím ako sa k vzdialenému
koncu lesa blíži terénna sanitka.
Nerátajú však s Červenákom. Sedím mu na chrbte ako prilepená a on chce
súťažiť. Beží pomedzi stromy, preletí cez brezovú prekážku a pokračuje ďalej.
Môj dokonalý, nádherný kôň! Čo k tomu dodať?
Prerachotíme cez trail a potom cez potok, tryskom prebehneme terén, preletíme
ponad živé ploty a trielime k cieľovej čiare.
„Pridaj, Červenák!“ kričím. Päste mám plné jeho hrivy a v srdci obrovskú vlnu
nádeje.
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