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Miloslava a Milan ·lamborovi se koním vû-
nují jiÏ pûknou fiádku let a vlastnû jim vdûãí i za
své seznámení. Jak uÏ to b˘vá, spoleãn˘ ko-
níãek (ãi koníãci?) vnukli ·lamborov˘m my‰-
lenku vlastního areálu. „Zaãínali jsme
s provizorními stájemi a postupnû rekonstruo-
vali staré zemûdûlské stavení, ke kterému
jsme pfiidávali dal‰í zázemí,“ vzpomíná Milan.

All Inclusive
Dnes vás kousek od Dûãína pfiivítá areál,

kde naleznete prostornou klubovnu, v níÏ
mohou pohodlnû posedût koÀáci i hosté, ktefií
jsou ubytováni ve zdej‰ích apartmánech. Konû
jsou ustájeni ve venkovních boxech a v plánu
je pfiístavba dal‰ích deseti pfiiléhajících na halu.
Ta je obloÏená dfievem a zapadá tak do zdej-
‰ího malebného prostfiedí pastvin, kopcÛ
a pûkné pfiírody. „Hala s rozmûry malého ob-
délníku (20x44m)mi v zimû opravdu velmi po-
mohla, vzhledem ke zdej‰ímu poãasí je
v zimních mûsících obtíÏné plnohodnotnû tré-
novat,“ oceÀuje halu Miloslava.

Dfiíve se vûnovala parkuru spí‰e na rekre-
aãní úrovni, na závody vyrazila i s manÏelovou
klisnou Jamajkou, kteroumají dodnes. „Po dû-
tech jsem utekla od skákání a dala se na dre-
zuru,“ fiíká pÛvodnû skoková jezdkynû, jíÏ se
letos podafiilo nûkolikrát zvítûzit v úlohách
stupnû Z, L a S.
Samozfiejmostí je tedy drezurní obdélník

a kolem nûj se buduje vcelku ojedinûlá dráha
„z kopce, do kopce i po rovince“, kde si budou
jezdci moci bezpeãnû vyzkou‰et rÛzné terény
je‰tû pfiedtím, neÏ vyrazí na opravdovou vy-
jíÏìku. A nevyjet si do zdej‰ích terénÛ by byla
opravdu velká ‰koda... Vidût „Letní StráÀ“
z koÀského hfibetu je záÏitek, kter˘ byste si
rozhodnû nemûli nechat ujít.

Nejen Letní stráň
„KdyÏ jsme zde zaãínali stavût, dostaly se mi

do ruky starémapy, na nichÏ bylo zdej‰í území
oznaãováno jako Letní strana,“ prozrazuje
Milan. KdyÏ se zde porozhlédnete, probûhne
vám hlavou my‰lenka, Ïe rozhodnû ne‰lo

o nûjak˘ nevídan˘ nával kreativity zdej‰ích kar-
tografÛ – pfiinejmen‰ím podobn˘ název by vás
zfiejmû pfii pohledu na stránû, kopce a v pozadí
vykukující Je‰tûd a Ralsko napadl také.
A protoÏe si ·lamborovi uvûdomují luxus

v podobû rozlehl˘ch pastvin, nechtûjí o tento
poÏitek pfiipravit Ïádného ze sv˘ch koní. Do
v˘bûhu chodí jak chovné klisny s hfiíbátky ãi
star‰í konû, tak i stájová jedniãka Pampalini.
„Na‰ím cílem není mít konû na jednu sezonu,
snaÏíme se, aby byli spokojení, aby to byli
konû ‚pro kaÏdého‘, schopní chodit pod zaãá-
teãníky. I s Pampalinim stfiídáme terén s prací
a snaÏíme se v‰em co nejvíce zpestfiit pro-
gram,“ vysvûtluje Miloslava.
Právû zmínûn˘ Pampalini je její nynûj‰í jed-

niãkou. V roce 2008 se mu podafiilo zvítûzit
v KMK ‰estilet˘ch s Michaelou Habáskovou,
ale titul mu byl nakonec odebrán. „Je to mi-
mofiádn˘ kÛÀ a je v podstatû náhoda, Ïe se
narodil zrovna tûmto rodiãÛm (otec Great
Pleasure, matka Porta). Málokdo ví, Ïe jako
ãtyfilet˘ je‰tû skákal, v pûti letech ho sedlala

navštívili jsme...

Ve Velké Veleni
se lidem nelení

...a zelenilo se tu doslova i na přelomu tisíciletí, kdy začali
manželé Šlamborovi budovat vlastní stáje takřka na „zelené
louce“. Dnes nabízí tento moderní areál ustájení pro 15 koní, je
zároveň ekologickou farmou a na přilehlých 1 250 hektarech se
daří masnému skotu i ovcím. A do budoucna slibuje Stáj Letní
Stráň ještě mnohem víc.

Ve Velké Veleni
se lidem nelení
a koním zelení

Pony hřebeček Conni vlastního chovu si užívá
volné dny na rozlehlých pastvinách.
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nûmecká jezdkynû a v ‰esti se pak úãastnil
drezurních KMK.“ ProtoÏe byl ale po zranûní
a v tréninku jen krátce, usedla do sedla Mi-
chaela Habásková. Po dvoumûsících tréninku
se jí podafiilo vyjet kvalifikaci a následnû do-
konce zvítûzit! Pak ale pfii‰la dopingová kauza
a od té doby jezdí Pampaliniho Miloslava. „Dá
se fiíct, Ïe s Pampou vyrÛstáme spoleãnû. Za-
ãali jsme spoleãnû v S a uãíme se jeden od
druhého. KdyÏ to pÛjde, samozfiejmû bychom
rádi dospûli k vy‰‰í úrovni,“ vysvûtluje.

Stál˘ trenér v areálu pfiítomen není, ale pra-
videlnû sem na tréninky dojíÏdí Karolína ÎiÏ-
ková. „Dfiíve jsme spolupracovali s Vláìou
·retrem, nav‰tívili jsme i stáj Michaela De-
terse. Nejvíce nám ale vyhovuje spolupráce
s Karolínou v kombinaci s nûmeck˘m trené-
remMatthiasemScholichem. Oba se v˘bornû
doplÀují, dovedou skuteãnû poradit a najít fie-
‰ení,“ ne‰etfií chválou Milan.
·lamborovi mají rádi drezuru a budují areál

ideální nejen k jezdecké dovolené s vlastním
konûm, ale sv˘mi moÏnostmi vybízející tfieba
k pofiádání soustfiedûní. Posuìte sami, ráno
se probudit v pûknû zafiízeném pokojíku,
z okna se rozhlédnout po zdej‰ích nekoneã-
n˘ch pastvinách a vyrazit do stáje. A potom
trénovat na jízdárnu... Nebo byste radûji z koÀ-
ského hfibetu prozkoumávali zdej‰í terény? �

Text a foto Katefiina BartÛ‰ková

Miloslava Šlamborová (36)
� u koní je od 9 let, zaãínala v Dolních
Habarticích

� ve 20 letech si pofiídila prvního konû
� dfiíve jezdila skokové soutûÏe, od roku
2004 se naplno vûnuje drezufie

� její jedniãkou je Pampalini, s nímÏ by ráda
dosáhla nejvy‰‰í úrovnû

Milan Šlambor (57)
� ke koním se dostal pfies agroturistiku,
zemûdûlství se vûnovali uÏ jeho pfiedci

� je akreditovan˘ poradce MZe pro ekolo-
gické zemûdûlství, profesí je ale ekonom

� dfiíve se aktivnû vûnoval volejbalu, podílel
se na organizaci napfi. volejbalového ME,
jako hráã se úãastnil OH 1976

� s manÏelkou Miloslavou má dvû dûti – Lu-
cinku (5) a Kubíka (8)

Lucinka Šlamborová (5) má sice vlastního poníka,
ale obstojně zvládá ježdění i na velkých koních.

Zatím je kapacita stájí 15 boxů, ale v budoucnu by se
měla zvýšit o 10 – přistavěním zděných boxů k hale.

Prostorná klubovna slouží k posezení zdejších
jezdců či k nejrůznějším akcím nebo společen-
ským příležitostem. Nad ní jsou apartmány s ka-
pacitou 18 míst.

Zdejší hala byla vybudována teprve ne-
dávno, při letošní zimní přípravě však
podle Šlamborových velmi pomohla...


