Zajímám se jednoduše o vše, co se jakkoli týká psího světa.
Jsem sama chovatelkou honičů, a to od roku 2008, kdy vše začalo s naším prvním psem
Bloodhoundem. Ten však byl byl sám a potřeboval kamaráda a v podstatě náhodou jsem si přivezla
plemeno Porcelaine, v té době v České republice prakticky neznámé plemeno. Posléze do naší smečky
přibili ještě další tři jedinci plemene Porcelaine. Doposud jsem odchovala již devět vrhů tohoto
plemene a stále na plemenitbě pracuji, s důrazem na snahou oživení importované krve, což je u
málopočetného plemene více než nutnost. Je mi velkou ctí a zároveň potěšením, že odchovy mojí
chovatelské stanice se dostaly do USA, kde vybudovaly silnou základnu pro další nové vrhy. Tak též i
v Rusku, Švédsku, Anglii i v jiných zemích se tomuto plemeni, i díky mému přispění, začalo dařit.
Našim psům se daří vítězit na mezinárodních, a to jak evropských, tak i světových výstavách. Jsem
přesvědčena, že za těmito úspěchy je fakt, že do plemene Porcelaine začalo hodnotně přispívat více
zájemnců o toto plemene což mě velice těší.

Jsem členkou Klubu Honičů a aktivně se účastním na různých psích akcích. Sama osobně jsem
přivezla z Francie ještě další tři plemena – první jedince francouzského plemene Poitevin a později
doplnila pár, na kterém jsem odchovala historicky první vrh tohoto plemene na východ od Francie.
Dále se mi ve Francii podařilo získat pro své přátelé kynology na Slovensko plemeno Gascon
Saintgeois – Gaskoňsko-saintegeoiský honič, které rovněž doposud v Čechách ani na Slovensku
nebylo. Dalšími dvěma plemeny, které se mi podařilo importovat a umožnit je představit jako nová
plemena v naší vlasti je Modrý Gaskoňský Baset (Basset bleu de Gascogne) a velmi málo známe
ukrajinské plemeno Odis (FCI IX).
Jsem přesvědčena o tom, že snahou každého kynologa by mělo být přispět něčím novým a napomáhat
tomu, aby se stále základna chovatelů a milovníků honičů (a psů vůbec) stále rozšiřovala.
Motto: „Psi nejsou celým naším životem, ale díky nim je náš život úplný.“

