
ИНТЕРВЈУ СО ЅЕВС И ЗВОНКО 

ЗВОНКО ЗА ЅЕВС: 

- Како се снајде со дресирање на Американска Акита? 

„Американска Акита како раса на куче подлежи на дресирање и се препорачува таа да започне 

од најрана возраст. Исто така и социјализацијата на Акита се препорачува да започне од многу 

рана возраст.  

Таа е малку недоверлива кон странци и сака да доминира во односите со другите кучиња. 

Меѓутоа ние (јас и Ѕевс) не сме имале некоја посебна дресура (можеби згрешив, ќе видиме) 

или не сме иделе на дресирање, туку откако дојде во мојот дом уште на само почеток го 

воспоставивме и изградивме нашиот однос (сопственик - куче). 

Ненормално е послушен, мирен и умен млад господин. Досега не се случило да направи некоја 

беља дома во станот или било каде и да сме престојувале.  

Навики за вршење на физиолошки потреби стекна сам уште по првиот ден (што мене попрлично 

ме изненади)“. 

- Големо куче во Скопје, дали сите места кои се пет френдли без проблем те примаат 

внатре со него? 

„Да! Досега не ни се има случено некој да не нѐ прими внатре затоа што на прв поглед Ѕевс 

изгледа "огромен"  (Не, не е огромен, никако, туку само е голема раса на куче и така го 

доживуваат), но е премногу мило и привлечно мече-бебе! “ 

- Како би го опишал карактерот на Ѕевс? 

„Пријателски, буден, силен, премногу сочувствителен, прилагодлив, горд, послушен и храбар 

чувар на домот. 

Мирно куче кое сака да контролира сè и да зрачи со самодоверба под какви било околности. 

Недоверлив кон странци (оваа карактерна особина му ја обожавам ).  

Плус би додал непредвидлив, цврст, доминантен, заштитнички насторен 24/7, хиперактивен, 

секогаш спремен за игра и реакција, среќен палавко, понекогаш знае да биде немирен и да ми 

се инаети  (како и секое друго куче, за малку ќе речев дете ).“ 

- Знаеме дека водиш активен живот, кажи ни те молам на кои места го носиш и Ѕевс 

со тебе? 

„Прв до врв на нашето Водно во Скопје ни е најчеста/најомлиена и/или секојдневна 

дестинација за шетање или искачување. Понатаму, Врв Кота на Матка, па самата Матка, Козјак, 

Скопска Црна Гора, Беласица, Плачовкица, Пелистер, Галичица, Смрдеж, долините и ливадите 

во Дукатино. 

Оваа година ми се пружи можност Ѕевс да го земам со мене на одмор, па го прошетав низ 

Балканот (Косово, Албанија, Црна Гора) и Европска Унија (Хрватска, Словенија и Италија), два 

месеци се изнашеткавме.“ 

 



- Колку беше најдолгата прошетка заедничка? 

„Во нашата мила Македонија, најдолга прошетка заедничка е дефинитивно прошетката на 

планината Беласица во Струмица. Во еден ден ги поминавме врвовите Тумба и Дебело Брдо на 

планината и си поминавме одлично. На крајот бевме преуморни и моравме да се носиме во 

раце!  

Додека надвор од Македонија, засега најдолга прошетка ни е одморот кој што го имавме во ЕУ. 

Ја прошетавме речиси пола Хрватска (Дубровачка ривера, Макараска Ривера, Сплит, преубавите 

острови Корчула, Хвар, Вис, итн. ).“ 

- Раскажи ни некои од Вашите омилени авантури. 

„Секоја авантура е посебна, полна со лудости и многу забава. Не би издвоил некоја посебно. 

Најважно од сѐ е тоа што поминуваме доста време заедно и на Ѕевс никогаш не му досадно. 

Ми се чини дека секогаш ќе се сеќавам на моментот кога шетајќи се околу Козјак нѐ пресретнаа 

неколку кучиња и во тој момент тој се испушти и отиде со "другарчињата". Мислев дека никогаш 

повеќе нема да ми се врати. По изминати 45 минути, ме чекаше пред мојот автомобил и беше 

пресреќен што ме гледа. 

Исто така, нема да го заборавам ниту моментот кога неколкумина од луѓето кои работат на 

граница во Хрватска дојдоа со телефончињата да се сликаат со Ѕевс.“ 

- Како организираш патување со Ѕевс? 

„Немаме некоја посебна организација или план, сѐ зависи од тоа каде имаме наумено да 

патуваме. 

Најчесто патуваме со автомобил и тука секогаш имаме каиш за врзување на куче, освен ако не 

сме во Дукатино. (Во Македонија секогаш на задно седиште, додека кога патуваме надвор од 

Македонија, тогаш детето седи напред и глуми кондуктер по граници ) 

Со себе секогаш го носиме она што ни е најпотребно, како вода, храна (Ориен од нашите 

пријатели Луна пет шоп), подлога за ладење (посебно за во лето), неколку топки или играчки 

за играње и авантурата може да започне. 

Не џабе велат, гладна мечка оро не игра!   

За патувањето надвор од Македонија ни е потребна и соодветна документација (медицински 

сертификат, сертификат за патување) која има времетраење од 5 дена до дестинацијата на 

пристигнување.“ 

ЅЕВС ЗА ЗВОНКО: 

- Ако Ѕевс треба да те опише тебе, што мислиш дека би кажал? 

„Непредвидлив, неодлучен, непроменлив, непопустлив и со големо срце (ама се изнафалив)“ 

 


