MEDAILONEK ROZHODČÍ SPECIÁLNÍ VÝSTAVY BEAGLE CLUBU ČR VÍSKY U LETOVIC
Lynn Bailey (Velká Británie)
Poprvé jsem začala vystavovat psy jako dítě v roce 1988 a měla jsem úspěchy jako mladý vystavovatel ve Velké
Británii s mnoha různými plemeny. Zejména to byli Kavalír King Charles Španělé, kteří byli prvním plemenem
v naší rodině. Název mé chovatelské stanice “Salenko” byl registrován v roce 1997 a v roce 2005 přišel první bígl
(Kyledam Cedar Douglas for Salenko). “Murphy” nebyl nijak moc vystavován, ale měl úspěchy, největší z nich byl
titul BIS na jedné z letních výstav.
Rok 2006 byl rokem velmi důležitým, neboť jsem si pořídila svého dalšího bígla. “Seamus” začal chodit na
výstavy v roce 2007. Byl velmi úspěšným mladým psem, vyhrál neuvěřitelný počet třídy štěňat a získal titul JW
v devíti měsících věku. Během naší úžasné cesty výstavním světem jsme společně získali 5× CC, 5× BOB a 5×
res. CC, včetně tohoto titulu na výstavě Crufts, několik BIS a další skvělé výhry. Nyní všem znám jako Ch. Newlin
Victor for Salenko JW ShCh, Seamus měl pro mě dva nezapomenutelné úspěchy, a to BIS na Northern &
Midland Counties Beagle Club 2011 Championship show ze třídy veteránů a další BIS na Beagle Club of
Northern Ireland’s 2014 Championship Show.
Dále je také Seamus úspěšným krycím psem. Má potomky, šampiony, v Německu a ve Velké Británii a také my
máme jeho dceru “Kizzy” (Newlin Kismet for Salenko). Tato tvrdohlavá malá madam měla velmi krátkou výstavní
kariéru (její rozhodnutí!) a rozhodla se, že výstavní kruh není místo pro ni. K mému překvapení se rozhodla, že
agility je více její styl, a v roce 2017 dokonce získala své první vítězství v soutěži agility.
Moji psi jsou členy naší rodiny a vzhledem ke své kariéře se držím rozhodnutí mít jen menší počet psů (v roce
2019 k nám přibyl i jeden vipet). Měla jsem neuvěřitelné štěstí, že mohu kombinovat své dva koníčky – psy
a cestování. Byla jsem na výstavách v Austrálii, USA, Asii a Evropě. Mám ráda i organizační stránku výstav, a tak
jsem se v roce 2010 stala předsedkyní Sunderland & District Canine Society.
Stát se rozhodčím bylo přirozenou věcí, a tak poté, co jsem absolvovala všechny náležité zkoušky, jsem měla tu
čest posuzovat na mnoha výstavách ve Velké Británii. Poprvé jsem udělovala titul CC v roce 2018 Northern &
Midland Counties Beagle Club. Mimo bíglů mám aprobaci také na vipety a těším se, až budu vipety poprvé letos
posuzovat. Bylo mi potěšením přijmout pozvánku k posuzování vaší speciální výstavy a velice se na tuto
příležitost těším.

