KRÁTKÝ ŽIVOTOPIS JACKIE BEARE
Narodila jsem se a vyrůstala ve Švýcarsku, nyní žiji v Ženevě s mým mužem a dvěmi psy. Po
úspěšné kariéře ve finančnictví jsem odešla v roce 2014 do důchodu a mohu svoji energii
věnovat kynologickým aktivitám.
O psy jsem se začala zajímat na počátku 60.let, když moje matka získala svou první fenu
bassethounda od paní Mildred Seiffert (CHS Maycombe) z Velké Británie (pozn.překl.). Krátce
poté jsme vstoupili do švýcarského klubu a začali vystavovat a chovat v malém měřítku pod
názvem CHS Bellecombe. Začali jsme v roce 1984 a nejdříve jsme používali anglické a evropské
linie. Na sklonku 80.let matka importovala fenu z USA, americkou šampionku, aby s ní rozšířila
genetickou základnu našeho chovu a potlačila některé přehnané plemenné znaky, které podle
našeho názoru pronikly do chovu v Evropě. Během let se kombinace evropských a amerických
linií ukázala být šťastnou a vzešlo z ní několik krásných psů, kteří byli oceněni tituly
mezinárodní a švýcarský šampion. Od roku 2008 jsem spolumajitelkou rodinné CHS “New
Bellecombe” spolu s mou matkou. Náš první společný vrh byl po matce Bellecombe No no
Nanette, která po rekordně rychlém zisku titulu v USA pokračovala čtyřmi národními
šampionátya stala se mezinárodní šampionkou FCI. Její dcera Ch. New Bellecombe Tuppence
byla nedávno vystavována ve Velké Británii a má na svém kontě dva tiuly CC a k tomu několik
evropských šampionátů.
Posuzovat jsem začala jako specialista na plemeno bassethound ve Švýcarskou v roce 2005 a
zahájila svou mezinárodní kariéru na Open Show ve Velké Británii v roce 2008. Od roku 2010
jsem plemeno posuzovala v dalších evropských zemích na výstavách se zadáváním CAC anebo
CACIB. Nedávno jsem přijala pozvání posuzovat basety v USA na speciální soutěži veteránů na
Nationals 2013 a poté na soutěži Futurity/Maturity v roce 2014 a na pár speciálních výstav.
Kromě bassethoundů mám licenci na posuzování několika vzácných plemen honičů FCI a
současně jsem zařazena na seznam B ve Velké Británii pro plemeno Basset Fauve de Bretagne a
na C seznamu pro PBGV a GBGV. V průběhu času jsem se začala zajímat o lov (i když sama
lovec nejsem), protože jsem přesvědčena, že tato aktivita je vitální pro udržení funkčnosti
honiče.
Jsem členem několika chovatelských klubů ve Švýcarsku a v zahraničí, včetně Velké Británie,
USA a Evropy. Několik let jsem měla na starost výstavy a agendu rozhočích ve švýcarském
klubu BHCS. V roce 2011 jsem se stala členkou chovatelské komise a v roce 2006 jsem byla
zvolena na místo presidenta BHCS a tuto funkci vykonávám dodnes.

