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Ze sportu – Do dalšího kola ostrých bojů v ničení Neřádů 
nastoupila ostřílená harcovnice Teja Srdíčková Drvotová, 
tentokrát za vydatné podpory nového týmového trenéra 
s podivným jménem Koloidní Stříbro. Teja, v tomto boji 
považovaná za absolutního outsidera, neboť všechny 
předchozí zápasy prohrála na celé čáře, překvapila všech-
ny sázkové kanceláře a nečekaně, ovšem o to víc senzačně, 
zvrátila jednoznačně skóre ve svůj prospěch a bakterii 
Pseudomonáda knokautovala již v zahřívacím kole.

Úřadující mistryni Teju však současně vyzvala na souboj 
nová, zatím bezejmenná bakterie. Podle vyjádření expertů 
však boj s tímto soupeřem nebude tak náročný, jako u 
Pseudomonády. Mistrovský titul v boji o tělo bez bakterií 
tak Teja, pevně věříme, obhájí.

Spokojená Teja

Teja je
skřítek
9. dubna 2013

Máte také někdy pocit, že Váš kočičí 
kamarád není ve skutečnosti kočka, 

ale jiná bytost? Například my jsme 
zjistili, že Teja má mnoho podob. 

Jako první jsme důkladným 
pozorováním odhalili, že Teja je 
skřítek, permoník, trpaslík, prostě 
takový pidimužík. A jak se takový 
kočkoskřítek projevuje? Zpočátku 
je zalezlý ve své noře, kterou u 

nás představuje kočičí kukaň. Po 
získání jistoty a znalosti terénu 

se vydává na poznávací 
výpravy a následuje fáze 
vyhledávání pokladů 
(pochutin).

Každé malé dítě také ví, že skřítci si zpívají, případně 
pohvizdávají. Teja si pobrukuje a do toho si pohvizduje. 
Že kočka neumí pískat? Teja skřítek ano, a to zejména 
uchem. Výsledkem je v nočním tichu se ozývající brouky 
brouk s nádechem a hvízdy hvízd s výdechem. 

Dalším základním znakem pidimužíka je práce již od 
brzkého rána. Teja začíná tak ve čtyři. Základní průzkum 
a zjištění, že všichni ostatní spí, vede ale k hlasitému pro-
jevu osobitých názorů na věc: „nespat! vstávat! do práce!“

Těžko se to popisuje, ale každý, kdo někdy někde viděl 
běhat nějakého skřítka, si jistě dokáže představit, jak asi 
běhá Teja. Takový skřítek, když se rozeběhne s krumpáč-
kem na ramenou a za pokladem, dělá zvláštní houpavé 
pohyby ze strany na stranu, obzvláště ve vyšších rychlos-
tech. Pohyby působí sice komicky, ale na druhou stranu 
jsou známkou dobré nálady a skřítkovy spokojenosti. A 
Teja je spokojená a dobře naladěná pořád.

Nejdůležitějším posláním skřítka je najít poklad. Je po-
třeba si nakonec přiznat, že Teja možná přece jen skřítek 
není. Teja totiž žádný poklad nenašla. Teja totiž poklad je 
a náš!
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