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Pravidelné frkání a obalený nos. To byla Teja, když téměř 
před měsícem přišla k nám domů. Po prvním měsíci po-
bytu v odlišném prostředí nastal čas na shrnutí pokroků, 
ale také dosud nevybojovaných zápasů. Fanoušky týmu 
Teja zatím moc nepotěšíme, ale nic není ztraceno.

Po dohodě léčby na Vetlifu jsme Teje nejdříve podávali 
přípravek na nastartování imunitního systému. Teja tuto 
tekutinu měla vyloženě ráda a na stříkačku téměř na-
skakovala. Zároveň jsme začali s podáváním antibiotik. 
Po deseti dnech jsme ale nepozorovali žádný výrazný 
pokrok. Následovala další návštěva na Vetlifu, kde paní 
doktorka potvrdila, že se Teja nijak nezlepšila. Začali jsme 
tedy k antibiotikům podávat ještě enzymoterapii.

Po 20 dnech enzymů, které Teja naopak ráda nemá, pozo-
rujeme ústup výtoku z nosu a frkání se výrazně omezilo. 
Zdá se, že se efekt léčby pomaloučku dostavuje. Dnešní 
předběžné výsledky výtěru z nosu ale ukazují stále na pří-
tomnost zákeřné bakterie Pseudomonas. Navíc se objevily 
bakterie v pravém uchu a obnovil se výtok z odstraněného 
očíčka.

Vyprávěli jsme, jak si Teja vyplachuje nos při pití. Naučila 
se totiž pít z vyvýšené misky (pravděpodobně se jí lépe 
pije, když nesklání hlavičku do misky na zemi). Když se 
dost napije, tak poté smrkne a vypláchne obsah dutin. 
Zkusíme tedy této radosti z pití využít a nasadíme koloid-
ní stříbro. Věříme, že by mohlo pomoci v boji se vším, co 
se na Teju vrhlo.

Současné obyvatelky (zleva: Karlíta, Růženka) vyhlíží na novou kamarádku. 

Příprava na vypuštění
V karanténě se Teje už nelíbí. Proto ji po dohodě s Vet-
lifem postupně seznámíme se zvířecími kamarády. Karlíta 
a Růženka zatím se seznamováním váhají, zato Robin by 
už rád začal co nejdříve. Zatím ale jen přes přepravku, aby 
byl přechod pro Teju v klidu a pohodě.
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Výsledky 2. kola zápasů s bakteriemi
OSTATNÍ NEŘÁDI – TEJA
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Robin je velkým milovníkem koček.
S Tejou (v přepravce) je to láska na první pohled. 
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