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Teja se představuje
Převzato z internetových stránek srdíčkového útulku se souhlasem Kristýny.
– foto: Kristýna Kacálková –

Mourinka Teja pochází z Moravské Třebové. Přišla do 
srdíčkového útulku společně s koťátky – Otíkem, Tíťou 
a Cecilkou. Teja má stará zranění způsobená nárazem 
automobilu – má zlomenou čelist, vypíchlé oko a poško-
zenou nosní přepážku. Teja prodělala složitou operaci. 
Bohužel, život venkovní kočičky jí nechal za následek 
srůsty na plicích, kočička bude mít již trvalé následky.

Teja našla nový domov
27. ledna 2013

Když jsme se v létě 2012 stěhovali do zrekonstruovaného 
domečku, opouštěli jsme 6 kočičích kamarádů, kteří zů-
stali u rodičů. Bylo nám jasné, že dvě kočky, co se stěhují 
s námi, nezůstanou dlouho samy. Ctíme zásadu, že cíleně 
si zvíře nevybíráme. Ono si totiž dříve či později nějaké 
cestu k nám najde samo.

A tak se stalo, že jsme díky kamarádce narazili na Sr-
díčkový útulek. Intenzivně jsme jej začali sledovat zdejší 
kočičky při kauze „Bonnie“. Netrvalo dlouho a bylo jasné, 
že největší pomoc útulku je jednoduchá – vzít si nějakou 
kočičku do domácí péče. A taky bylo jasné, že chceme 
pomoci nějakému hendikepovanému zvířátku.

Volba padla na Teju. Začali jsme komunikovat s Kacálko-
vými a nakonec jsme se dohodli na převzetí Teji k nám. 
Není to ovšem bez mírných komplikací. Teja si přinesla 
kromě chronické rýmy bakterii rodu Pseudomonas. A to 
je celkem velký problém, vzhledem ke kočičkám a psíkovi, 
které již máme doma. Riziko přenosu je velké, tahle bak-
terie nepatří mezi žádné žabaře. 

Proto byla Teja u nás zatím umístěna do izolace, než 
doběhne léčba antibiotiky a budeme ji moci začlenit 
do kočičího kolektivu. Má pro sebe horní patro (námi ne-
využívané) i s koupelnou, kterou jsme díky Teje dokončili. 
K dispozici má zatím kukaň, spací čepičku, pelíšek, hrač-
ky a malé škrabadýlko. Věříme, že se jí u nás bude líbit.

– Drvoťáci –

Spokojená Teja v náručí nových páníčků
– foto: Drvoťáci, 27. 1. 2013 –

Tejiny aktuality
19. února 2013

Teja absolvovala výtěr z nosu a teď budeme napjatě 
očekávat zda antibiotika, spolu s další péčí, pomohou od 
zlé bakterie Pseudomonas. Novinky se dozvíte v dalším 
vydání Tejovin.

– Drvoťáci –

Teja se zabydluje 
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