
   Sluší se popřát Vám všem hodně zdraví v roce 2010, sice až teď, ale dřív jsem to fakt neměla možnost 
provést. A taky hodně štěstí (to je taky nutné – na Titaniku byli zdraví skoro všichni a jak dopadli?). 
Teď trochu vážně. 
   V Česku se poslední dobou rozmohla móda pádů. Padla vláda, padnul termín voleb, padla důvěra 
v zastupitelskou demokracii a celá ta vládnoucí politická skvadra už začíná připomínat starý vtip 
s veterinářem, který po stříkání slepic studenou vodou, sypání zrní do metr vysokého žlabu a honění 
opeřenců kolem slepičárny lituje, že už všechna drůbež pochcípala, když on měl ještě tolik krásných 
nápadů. Taky padla facka, padla na sále, padá sníh a s ním i lidi na chodnících. 
   Všechny výše uvedené pády mě přivedly na myšlenku – máme se my v generálním štábu obávat též 
pádu? Provedla jsem šetření a zjistila následující. Situace je gramaticky velmi přehledná. 
 
1.pád kdo co – Generální štáb,  
2.pád koho čeho – potřebuje Vás bezkatastrální hráče dvakrát do roka oblbnout, aby dal průchod 
3.pád komu čemu – svým geniálním nápadům a zajistil tak  
4.pád koho co – kopec srandy pro nás všechny. Někteří z Vás  
5. pádem voláte – Pomoc! Není Vám to však moc platné, protože  
6.pád o kom o čem – o skvělý výsledek potažmo fantastické ceny se musíte poprat sami  
7.pád s kým čím – s dalšími podobně postiženými jedinci. 
  
K tomu Vám dopomáhej 

Vaše Generální prezidentka  

Mým bezkatastrálním národům 

 Kunčický 
HBKaleidoskop  

Hravě bezkatastrofálně letňo– zimňo dvojpololetní občasník 

Ročník : MMX Číslo : Sedmnáct zimňý Kunčice   6. 2. 2010 

Přišel nám e-mail  
Pošli tuto zprávu 20 lidem a dostaneš zadarmo chleba s paštikou, potom vyjdi na ulici před dům, jebni 
si ten chleba na čelo a zakřič : Jsem totální kokot, protože věřím na takovou píčovinu jako je řetězová 
pošta ! Mám asi v hlavě nasráno a proto to posílám i dalším lidem. Chtěl bych poděkovat všem co mi 
po celý rok 2009 posílali dementní řetězové zprávy ! 
Už jsem měl být 500krát zamilovaný, 290krát nešťastný, 248krát bohatý a 170krát mrtvý. 
Dále jsem měl zaplatit půl milionu za placené ICQ. A 30krát mi nový supervirus měl zničit všechny 
údaje v počítači, případně v mobilu. A to jen kvůli tomu, že jsem odkaz neposlal 15-ti lidem. 

 
Přísahám, že pokud tuto zprávu nepošleš do 10-ti sekund aspoň 7500 lidem, tak zítra v 
18:30 přijde dinosaurus a takovou Ti ji jebne, že Tě ani Google 
nenajde. 



Obec Kunčice (dnes součást města Letohradu) se nachází v podhůří Orlických hor, v okrese Ústí 
nad Orlicí, kraji Pardubickém. Rozkládá se na levém břehu řeky Tiché Orlice a podél místní 
spojovací komunikace. Severně od vesnice se táhne vyvýšený hřbet Hůry (498 m n.m.) a Herklice 
(477 m n.m.), odkud je nejhezčí pohled na okolí s panoramatem Orlických hor. Plocha obecního 
katastru činí 750 ha, průměrná nadmořská výška 384 m, obec má cca 1000 obyvatel. Historickou 
dominantou obce je kostel sv. Kateřiny, potvrzený zde existencí fary již ve 14. století. První 

písemná zpráva o obci se nachází v darovací listině panství lanšperského (ves pod názvem Cuncendorf) králem 
Václavem II. klášteru zbraslavskému v roce 1292. 
  Podle prvních písemných zpráv tak patřila ves Kunčice (jméno patrně podle vůdce 
zdejší kolonizace Kunze) od roku 1292 klášteru zbraslavskému, avšak pro problémy 
vznikající s odloučeností přiděleného panství od mateřského kláštera, bylo panství 
lanšperské po založení biskupství litomyšlského v roce 1344, vyměněno s tímto 
biskupstvím za majetky klášteru bližší. Následující husitské války nepřály 
hospodářskému rozvoji panství, spekuluje se i o zničení řady okolních kostelů tehdy 
procházejícími vojsky a neexistují z této doby ani žádné písemné zprávy. Poslední 
zpráva zmiňující příslušnost Kunčice k panství Lanšperk pochází z roku 1507. 
  Někdy v první polovině 16. století dochází k připojení vsi Kunčice, tehdy z majetku 
pánů z Pernštejna, k sousednímu malému panství orlickému, při čemž přesná doba 
ani důvody připojení nejsou známy. Poprvé jsou Kunčice spolu s Verměřovicemi 
zmiňovány u Orlice k roku 1565 jako vsi zápisné (držené za poplatek) a potom v roce 
1568 v zápise kupní smlouvy mezi majiteli panství orlického Burjanem Strachotou z 
Kralovic jako prodávajícím a Sudou z Řeneč jako kupujícím, stále jako vsi zápisné.  K  trvalému zakoupení těchto 
vsí k panství Orlice došlo až po roce 1600. Kolem roku 1643 dochází ke sňatku majitelky panství Orlice Anny 
Doroty Sudové z Řeneč s Adamem Vitanovským a tito majitelé kupují v roce 1650 sousední panství Kyšperk 
(dnes Letohrad), čímž došlo ke spojení těchto sousedních vsí pod jeden správní celek. 

Významná data v historii obce Kunčice: 
1292 – první zpráva o obci 
1349 – zpráva o tehdejší existenci fary v Kunčicích 
1565 – první zpráva o příslušnosti Kunčice k orlickému panství 
1651 – zpráva o kunčickém kostele, tehdy kapli 
1685 – výstavba současného kostela 
1686 – výstavba dvora Ovčína 
1741 – prodej vrchnostenského hostince Janu Hrdinovi (čp.48) 
1791 – parcelace dvora Ovčína pro 10 nových familiantů 
1872 – založena větší sirkárna v čp.138 Janem Reineltem z čp.115 
1879 – výstavba nové kunčické školy 
1902 – založení spořitelního a záložního spolku Kampelička 
1891 – založení hasičského sboru 
1920 – založení spolku Sokol 
1924 – elektrifikace obce 

1929 – výstavba skupinového vodovodu 
1950 – spojení obcí Orlice, Kunčice, Rotnek a Kyšperk a přejmenování na město Letohrad 
1957 – založení JZD Kunčice 
1968 – v čp. 64 se narodil Tomáš Stejskal, dnešní Generální ředitel HBK 
1988 – výstavba prvního lyžařského vleku  
1992 – v čp. 60 se zrodila myšlenka nového projektu zvaného Hry bez katastru 
2006 – výstavba nového lyžařského vleku v jehož areálu se dnes nacházíte 
2010 – obec pořádá 36. Hry bez katastru 
 
  Vzhledem k tomu, že je obec Kunčice rodištěm Generálního ředitele HBK a právě zde se 
zrodila samotná myšlenka  Her bez katastru,  je pro nás velkou ctí právě zde pořádat další 
pokračování tohoto našeho společného projektu. 
Na setkání s Vámi se těší organizační výbor kunčických nadšenců podporovaný Městem 
Letohrad, Sborem dobrovolných hasičů z Kunčic a dalších obětavců, kteří přidali ruku a 
peněženku k dílu. 

Ať se Vám u nás líbí 
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Vítejte na Kunčicích 
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Ptejte se GŘ + GP + GR + GO = GŠ 
Pane generální rozhodčí : 
Neovlivní konání HBK globální oteplování ?  
Hele neštvěte mě ! Celou minulou sobotu jsem odhazoval sníh ze své vlastní střechy, kterou jsem si 
navrhl, vypočítal a smontoval, takže důvěra není absolutní. Záda mne bolí ještě dnes a chtěl bych 
se  z očí do očí zeptat těch chytráků, jestli 60 cm mokrého svinsky těžkého sněhu je průvodní 
známkou oteplování. Při vzniku střechy ještě HBK nebyly, ale těch 36 ročníků by se na oteplování 
planety nutně muselo projevit. Z jiného úhlu pohledu jsou ovšem HBK nezpochybnitelně faktorem 
jednoznačně oteplovacím, který se projevuje zejména v blízkosti nálevních pultů pravidelně při 
každém ročníku, tudíž je třeba HBK chválit, propagovat a účastnit se jich .  
Můžeme mít vlastního rozhodčího ? 
Každý může mít při svých vlastních hrách a hrátkách svého vlastního rozhodčího. Tato bezbřehá 
benevolence při individuálně organizovaných podnicích (to jsou ty vaše vlastní hry s vlastním 
rozhodčím), žel, plyne z momentálně neodůvodnitelně moderní demokracie vedoucí občas až 
k anarchii. V solidních zavedených tradičních podnicích typu HBK, které jsou již léta úspěšné díky 
pevným pravidlům a vnitřnímu pořádku je Vámi dotazovaná pitomost nerealizovatelná, protože 
my jsme Generální štáb na furt a možná i na déle.  
Paní generální prezidentko : 
Koukáš na hřebečka radši zespodu nebo „shora“? 
Abych pravdu řekla – o koních toho moc nevím. Slyšela jsem jen, že nad stády koní podkovy zvoní, 
taky prý někdy viděl divoký koně – běželi soumrakem. Kdosi mi tvrdil, že má koně, vraný koně, a 
že jsou opravdu jeho, vejtaha. Ale jedno vím jistě. Když se zamiluje kůň, tam někde v Pastvinách, 
tak je to sakramentsky na furt. A pak je úplně jedno jestli zespodu nebo svrchu. Hlavně že s ním! 
Zachraňte koně!!! 
Neovlivní HBK globální oteplování?  
Neovlivní, protože dle osoby odpovědné za chod našeho státu není. A má pravdu. Viděl ho snad 
někdo? (Myslím to oteplování.) Šáh si na něj někdo? (Myslím to globálně.) Cítil ho někdo? (-27°C 
při cestě do práce je i na mě dost – pocit tepla i chyběl.) Jen jsem o něm slyšela. Ale v tuhle chvíli 
opravdu, ale opravdu nemám chuť se tím zabývat. 
Kouříte ? 
Jo, jo, jó, ale vybírám si. 
Pane generální řediteli : 
Kolik kačenek sis už pohladil ? 
To jsou tedy otázky !!! Vy zřejmě nevíte, že bydlím na břehu Tiché Orlice kam si pravidelně chodím 
sedat a krmit toto vodní ptactvo. A že se mi jich tam naučilo chodit hodně. Ale nechápu proč bych  
je měl hladit ???  Za prvé bych musel, v mém věku pracně slézat prudký břeh. Za druhé ta voda je 
přeci jen dost studená a za třetí viděli jste už někdy fakt nasranýho kačera. Vážení, tohle po mně 
opravdu nechtějte. A jestli Vám o to jde tak si je přijďte pohladit sami. 
Geometrická řada ? 
Tak vážení, když už geometrická řada, tak potom nekonečná geometrická řada. Je-li an posloupnost 
pak ∑(an) je součet všech jejích členů a nazýváme ji nekonečná řada. Pokud má nekonečná řada 
limitu nazývá se konvergentní. Jestliže limita řady neexistuje pak je divergentní. Pokud máme 
geometrickou posloupnost (a1 = 1, a2 = 1/2, a3 = 1/4, a4 = 1/8 ... ). Tato řada jde vyjádřit jako an = 1/2n-1 
s kvocientem q = 1/2. Pokud si vypočítáme jednotlivé součty pak vidíme, že součty mají limitu 2 (s2 
= 3/2, s3 = 7/4, s4 = 15/8). Tak co mám ještě pokračovat ? 
 Jak často chodíš ke kováři ? 
Myslíte toho řemeslníka, který zpracovává za tepla kovy a vyrábí z nich různé užitkové nebo 
ozdobné věci ? Jednoho znám a chodím k němu, když mám tupou sekyrku nebo motyku. A to on je 
moc šikovný a vždycky mi to moje nářadí pěkně naostří. Ale teď už k němu nechodím často, 
protože potom se s tím nářadím musí dělat než se zase ztupí a to dá pěknou fušku. Zas tak veliký 
kamarád to zase není, abych se kvůli němu sedřel.  
Pane generální ombudsmane : 
Co stojí výhra ? 
Výhra zatím kromě Vašeho úsilí v zápolení na HBK  nestojí nic. Rozhodčí jsou neúplatní, neboť 
jsou zpravidla vždy z katastru, který hry pořádá a tudíž se předpokládá výhra domácího družstva. 
Už dlouho ale v GŠ uvažujeme o netradičním vyhlášení konečného pořadí a to losováním, na to 
však ještě čas nedozrál. Až ta doba přijde, pak budeme znát přesnou odpověď na otázku, co stojí 
výhra. 
Jak je možné, že vyhrávají a jsou v popředí stále stejná družstva? 
Je to způsobeno dlouholetou praxí úspěšných družstev. Jen se zpětně podívejte na výsledky a 
zjistíte, že favorité trénují celoročně i na jiných kláních, než na HBK. Jsou to sehrané týmy, které 
pak na HBK nepřekvapí žádná zákeřná disciplína.  (Za trénink se v tomto případě považuje i 
kvalitní příprava v hospodě v kolektivu týmu). 



    Naše rubrika Galerie Elity Her má za úkol úplně to samé co její o poznání známější televizní sestřička. Na 
této stránce se tedy setkáváte s tím nejlepším co se kdy v našich hrách vyskytlo. Dnes se podíváme na 
dlouholetou stálici v našem učinkování,  na družstvo Běstviny. 
 

 
    Běstvina leží pod Železnými horami na severozápadním okraji Českomoravské 
vysočiny s výhledem na rovinu k Čáslavi a Kolínu. Za zády má na kopci Seč se 
zříceninou hradu Oheb a nechvalně proslulou přehradou ( případ Traverza ). K 
Běstvině patří i na řece Doubravce ležící Pařížov (s další přehradou) a Spačice. Obce 
tvoří trojúhelník o stranách asi 3 km. Kousek proti proudu je taky obec Ostružno. 
Po krátkém zeměpisném popisu už konečně o NÁS : 
ŽHB—Žíznivé Hvězdy Běstvina 
(zlí jazykové překládají také jako Žíznivá Halda Blbců) 
Oficiálně vznikly v roce 1994 před pouťovým derby Ženatí—Svobodní . 
Na HBK jsme se dostali díky starému kamarádovi kapitána Drobečka  Ctiboru 
Kolářovi (oba jsou turisti a trempové). Při jedné návštěvě u nás viděl v kronice fotky 
z Victoria cupu (malá kopaná se díky dešti změnila v blátivou) a pronesl památná 

slova : „Když jste takoví srandisti, něco bych pro Vás měl !“ 
   A tak se stalo že na 9-tých hrách v Jarošově (1996) nastoupili za Prahu 4 spolu s Ctiborem a Sašou, Mechovka z Běstviny, 
Aleš ze Spačice a Pepi z Pařížova. Na 10-té hry do Horní Čermné už přijelo ŽHB oficiálně 
jako řádný tým. Už tam začali „drobné“ problémy se sestavou a tak díky družbě s Prahou 
4 se kapitán prohodil se Sašou, aby bylo učiněno za dost pravidlům o složení týmu. Na 
poprvé 16. místo (Praha 4 - 12. místo) bylo důvodem k bujarým oslavám, kterým 
předcházel i boj s mrazem a stalo se, že někteří borci byli značně unaveni. Což vedlo k 
tomu že Mechovka řekla Alešovi : „V tomhle stavu a s těmito výsledky nemůžeš 
reprezentovat “. To se Aleška těžce dotklo a v létě do Klášterce nad Orlicí už vedl svoje 
Spačice (nastoupili všichni tři bratři Zelení). Klášterec bylo jediné místo kde Běstvina 
Spačice spolehlivě porazila. Jinak nutno dodat, že Aleš a Pepi (mladí, nadupaní a 
ctižádostiví) skládali mančaft na medaile (České Petrovice—2. místo, Dolní Dobrouč—3. 
místo). Kapitán s ostatními se jezdili spíš dobře pobavit a užít si srandy (nejlépe 11. místo 
Klášterec a Mandl). 

   V zimě 1998 v České Třebové nastoupila také Lída „Pošťák“ z Ostružna. Společně se 
Sandym okamžitě pochopili situaci a v létě do Českých Petrovic přijelo Ostružno jako 
„team Poddoubraví“ a bývali pravidelně ve finále. 
   Díky zimním problémům se sestavou (máme asi zimomřivá děvčata) za nás na 22. 
HBK v Korouhvi nastoupila Monika Žilová z Bořin, skvělá spolupráce pokračovala dál 
až k čestnému členství v ŽHB po sedmém startu za Běstvinu. 
Po tom co se Aleš oženil, možná si pamatujete, že ve Vidlaté Seči 2001 se připíjelo na 
zdraví jeho dcery Adriany (narodila se den před hrami), začalo družstvo Spačice 
stagnovat a uvadat až přestali jezdit úplně. 
   Přebytek míst v jednom týmu vyprovokoval Pepi Málka a do Sloupnice 2003 přivedl 
zcela nové družstvo Pařížova. Zahájili 11-tým místem a i dál se jim dařilo dostávat se 
do finále. Rovněž toto družstvo již od roku 2006 nestartuje. 

Nejčastěji nastupujícím soutěžícím je Drobeček s 20 starty za 5 družstev, druhý je František 17-3 a Pepi 15-3. 
Z děvčat je jedničkou Macík 9-3 před Monikou se sedmi starty. 
    
Doufám, že i přes stále větší problémy se sestavou—lidi si našli jinou zábavu „ dělaj děti, rozváděj se, Aleš, František a Pepi 
jezděj na horských kolech (a dost dobře) - jsme neřekli na hrách poslední slovo !!!! 
 
Přeju Vám i nám zdravíčko, pohodičku a chuť si hrát !!!! A hlavně hodně sil generálnímu štábu HBK !!!!! 
 
                                                                                     Váš Kapitán Drobeček + ŽHB 
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     Jak se stalo již tradicí, bylo projednáváno další udělení nejvyšších ocenění GŠ HBK. Bylo rozhodnuto o dvou 
dalších a tak v rámci zahajovacího ceremoniálu na Kunčicích budou slavnostně předána tato ocenění : 

 
Zvláštní cena GŠ HBK za totální nasazení pro HBK 

Družstvu Janova 
za osobní statečnost a perfektní aquabelistický výkon,  

za příkladné naplňování a šíření hlavní myšlenky HBK  
 

Zvláštní cenu GŠ HBK za totální nasazení pro HBK 
Přípravnému a organizačnímu výboru z Tisové 

za osobní obětavost a statečnost při přípravě a v boji se živly,  
za příkladné naplňování a šíření hlavní myšlenky HBK  
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     V této stálé rubrice se setkáváte s názory očitých svědků či přímých účastníků našich  „šíleností“ a tím tato rubrika pomáhá 
monitorovat pocity a nálady bezprostředně při, nebo po činu.  
     K tomuto monitoringu nám již delší dobu úspěšně pomáhají dotazníky, které jsou speciálním útvarem GŠ HBK 
vyhodnocovány a výsledky pečlivě archivovány. Díky těmto  vysoce vědeckým poznatkům nahlížíme na naše soutěžící úplně 
z jiného pohledu a dokážeme tak Vaše některé reakce maximálně pochopit. V dotazníku 33. Her bez katastru dostala naše 
družstva neobvyklou otázku : 
Proč, když Vám někdo tvrdí, že ve vesmíru jsou miliardy hvězd, věříte mu, ale když Vám řeknou, že je někde čerstvě 
natřeno, musíte si sáhnout ? 
Kromě zdvořilostní odpovědi ANO byly některé další velmi zajímavé, ostatně posuďte sami : 
 
Sáhnout i smočit 
Důvěřuj, ale prověřuj 
Hvězdy jsou přece vidět 
A proč nejsou natřený dámský trička ???? 
Na hvězdy se špatně sahá 
Je lepší sáhnout na vlhký než na suchý :-) 
Abyste se měli čemu divit 
Tomu my nerozumíme, ale chceme světový mír 
Jsem hluchoněmý, nechápu otázku 
Na hvězdy nelze sáhnout 
My věříme všemu, my si určitě nesáhneme 
Musíme, nic není takový, jaký se zdá 
Hold, to je ta naše zvědavost 
Tam bychom sáhli taky, ale nemáme tak plochou ruku 
Šak tvoju piču jsem taky neviděl a věřím že ji máš, nebo ne ??? 
Kdyby byly schody do nebe, sáhneme si taky 
Když mi to řekne hezká holka, tak si sáhnu 
Nevěříme, že jsou miliardy hvězd 
Co si člověk neomaká, tomu prostě nevěří 
Vlastní zkušenost je vlastní zkušenost, kdyby to šlo tak si sáhnem i na hvězdy, třeba jen ty filmový…. 

Řekli o (po) hrách 

Nej HBK  

Udělena další ocenění GŠ HBK 

V této  stálé rubrice Vás seznamujeme se všemi nej, které naše hry pochopitelně také mají.  
Dnes jsme se zaměřili na hry, které nějak poznamenala příroda : 

 
Meteorologická NEJ 

 
Nejteplejší hry v létě   23. HBK Sloupnice  parno, že až hasiči zasahovali 
Nejstudenější hry v létě  29. HBK Mandl   kdo neprožil, neuvěří 
 
Nejteplejší hry v zimě   20. HBK Březiny  i na pilinách, se dá opalovat 
Nejstudenější hry v zimě  26. HBK Mandl   klimatizované stany bodly 
 
Žebříček nejdeštivějších HBK  1.  35. HBK Tisová  to se snad slovy ani nedá popsat  
     2.  16. HBK Česká Třebová pršení do sněhu, to je kombinace 
     3.  29. HBK Mandl  i v rybníku bylo tepleji 



Kontaktní adresy : 
- na redakční stůl :   Tomáš Stejskal, Kunčice 60, Letohrad, 561 51, tel. 465 322 077, 603 254 993 
   Email:    hbkaleidoskop@hbk.cz  příspěvky a návrhy do občasníku 
      gs.hbk@hbk.cz  dotazy na členy GŠ HBK 
   www:   http://www.hbk.cz 
- pro zasílání darů : Pavel Neumeister, Dolní Dobrouč 554, 561 02  (furt nic) 
- pro zasílání peněz : Zdena Krejčová, Dolní Dobrouč 571, 561 02   (taky furt a taky nic) 
- pro vyřešení fšeho : Jaroslav Hubálek, Petrovice 25, Lanškroun, 563 01 

Tento výtisk v originální kvalitě je k dispozici na www.hbk.cz v odkazu HBKaleidoskop. 

Sebráno od kačerů (i kačen a jiné drůbeže)  

Varování redakční rady HBKaleidoskopu !!!!!! 
    Upozorňujeme čtenáře, že všechny chyby které v  obsahu tohoto čísla najdou, jsou na svých místech zcela 
záměrně a tudíž kdo by chtěl práci redakční rady kritizovat nechť si napíše svoji stížnost ve dvojím vyhotovení 
na níže uvedenou adresu generálního ombudsmana, který je k tomu patřičně vybaven a plně kompetentní.  

11 rad, abychom se v životě nezbláznili  
 1.  Kdo jinému jámu kope, je u něho na brigádě 
 2.  Kdo se směje naposled, ten má dlouhé vedení 
 3.  Tak dlouho říkal hop, až mu přeskočilo 
 4.  Optimismus je způsoben nedostatkem informací 
 5.  Co můžeš udělat dnes, můžeš udělat i zítra 
 6.  Každá práce se udělá sama, jenom se jí na to musí nechat dost času 
 7.  Ranní ptáče dál doskáče, … víc sežere a dřív skape 
 8.  Problém, který se do 30 dnů nevyřeší sám, si nezaslouží pozornost 
 9.  Tělo ponořené do vany způsobí, že začne zvonit telefon 
 10. Nikdy neříkej, že něco nejde, protože se vždy najde blbec, který neví, že to nejde a udělá to 
 11.  Je lepší být krásná než moudrá, protože průměrný chlap lépe vidí než myslí 

Zlí jazykové tvrdí, že si GŘ HBK začal  
libovat  v megalomanských manýrech. Že 

by  to tato jeho socha potvrzovala ??? 

Bylo známo, že má Generální ředitel s 
Generálním rozhodčím vřelý vztah. 

Ale že by až tak ??? 

V této rubrice pro Vás naši redaktoři s nasazením života shánějí „důvěrné“ informace ze zákulisí HBK. 
Dnes je středem pozornosti Generální ředitel HBK. 

A jedna bajka nakonec  
O kočičce : 
Běží kočička přes koleje, zrovna jede lokomotiva a ujede ji kousek ocásku. Kočička se otočí a říká si: "Škoda  
ocásku". A tak se vrátí, bere ujetý ocásek do tlamičky a vtom jede lokomotiva zpět a přejede ji celou hlavu. 
A to je konec bajky. 
Ponaučení:  Nejedna kočička i pro malý ocásek ztratí celou hlavu.  
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