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Kde bolo tam bolo, žil raz jeden malý kráľ.
Volal sa Jay Citizen I.

Jay C.I. bol celý deň smutný.



Okolo seba videl len egoizmus.
Nikto sa nestaral o ľudí okolo seba.

Malí ale aj veľkí králi mysleli len na seba.
A napriek tomu nebol žiadny kráľ šťastný.

Aká hrôza!

Malý káľ Jay C. I. to chcel zmeniť.
Chcel urobiť niečo pre svojich blížnych: 

spraviť viac pre deti, ekonomiku, vzdelanie, 
chudobných,  pre svoje okolie.



Chcel sa smiať. Chcel mať radosť zo života, 
niečo sa naučiť a objavovať tento krásny 
svet! Ale ako mal malý kráľ toto všetko 

zvládnuť sám?

Dlho si nad tým lámal hlavu, až náhle dostal 
nápad!



„Prečo sa neporozpávam s inými kráľmi, 
ktorí by tiež chceli niečo zmeniť? 

Spytoval sa sám seba malý kráľ. Učiť sa od 
seba navzájom je predsa cesta k úspechu“, 

tým si bol Jay C. I. istý.

Preto sa vydal na dlhú cestu za ostatnými 
kráľmi.



Modrozelená kráľovná prehovorila:

Ušľachtilý človek má nároky na seba.
Nepýta sa, čo by pre neho mal urobiť 
rodný kraj, ale pýta sa, čo by mohol on 

urobiť pre svoju domovinu. To sa 
nazýva bratstvo. Riaď sa týmto 

pravidlom a budeš šťastný.



Bola to rada nad zlato.
Malý kráľ Jay C. I. sa potešil a pokračoval 

na svojich cestách.



Ten človek, ktorý horu preniesol, musel 
najprv začať  odnášať malé kamienky. 
Keď urobíme prvy krok aj pri veľkých 

úlohách, potom zvládneme všetko. Môžeme 
dosiahnuť ciele stanovené Spojenými 

národmi, OSN. Mier je možný.

Zelený kráľ vedel svoje:



„Aké úžasné“, pomyslel si malý kráľ 
Jay C. I., urobiť prvý krok je klúčom k 

pozitívnej zmene a išiel daľej…



Neponúkaj na trhu ryby, ale udice.
Keď sa ľudia naučia chytať ryby, 

naučia sa, ako si pomožu sami. 
Je našou úlohou, naučiť sa svojpomoci.

To je sloboda. Slobodní ľudia sú 
garanciou spravodlivosti.

Červený kráľ mu poradil:



„Skvelé,“ pomyslel si Jay C. I., „to pomôže.“

A s úsmevom si vykračoval ďalej.



Najväčší poklad pre človeka nie sú 
jeho materiálne veci. Jeho charakter a 
osobnosť sú jeho najväčsím pokladom.
Čím viac na sebe pracuješ, tým lepšie 

vieš slúžiť v prospech ostatných. 

Fialová kráľovná mu povedala:



Celoživotná práca na sebe. To znie dobre. 
Sensibilizuje nás to voči situáciam, 

keď sú naši blízki v núdzi“ pomyslel si 
malý kráľ Jay C. I.

A bežal ďalej..



Človek, ktorý má integritu, vládne na 
základe práva a nie uprednostňovania 
alebo predsudkov. Vláda je len vtedy 

dôveryhodná, keď pre všetkých 
platia rovnaké pravidlá. Len zákon je 

rozhodujúci, nie vzťahy alebo známosti.

Modrý kráľ vedel svoje:



Spolunažívanie je vtedy omnoho radostnejšie, 
keď nie je niekto uprednostňovaný na základe 
známosti. Rovnaké pravidlá musia platiť pre 
všetkých. To je dobrá predstava. S touto 
myšlienkou na mysli bežal Jay C. I. ďalej…



Oranžový kráľ povedal:

Kamkoľvek pôjdeš, počúvaj svoje srdce.
Mysli na to, že čokoľvek robíš, má to len 
vtedy zmysel, keď to robíš dobrovoľne a 

z celého srdca.



Zrazu sa malý kráľ Jay C. I. počudoval.
V diáľke zazrel svoj zámok. Že by už bol 

zase doma?

Veselo a bez námahy prešiel celý svet
a dostal plno skvelých rád.



Jay C. I. pretavil rady, ktoré dostal 
od kráľovien a kráľov rýchlo do praxe.
Motivoval svoj ľud k tomu, aby cestoval 
a cítil, to čo prežil on. Aj jeho ľud by sa 

mal angažovať pre lepší svet a mať z toho 
radosť.

Ľudia otvorili brány svojich domov,
a pozvali iných ľudí k sebe. Vytvorili 

pravidlá, ktoré museli dodržiavať nielen oni 
sami, ale aj ich návštevníci. 

A všetci sa radovali.



Ostatní králi si všimli, že aj oni sa od 
malého kráľa Jay C. I. veľa naučili. A boli 

omnoho šťastnejší. Lebo Jay C. I. si 
nenechal všetky tie úžasné rady pre seba,
ale podelil sa nimi s ostatnými. Tak všetci 

prispeli k tomu, aby bolo svet o trošku lepší.



Všetci králi sa na to stretli znovu. 
Oslavovali celý deň a celú noc, naučili sa 

ešte viac o sebe a od seba. Dali si 
dokonca meno. Pomenovali sa jednoducho 

podľa malého kráľa Jay C. I. Jaycees.



A pretože bolo toto 
stretnutie také 
príjemné, začali 

organizovať konferencie
a stretávať sa aspoň 

dvakrát do roka.

Na svetovom kongrese, 
na regionálnych a 

národných 
konferenciách,

a dokonca aj vo svojich 
komunitách otvorili 
priestor pre dialóg.



Konečne mali výhodu oproti veľkým a 
šedým, egoistickým kráľom!

A boli stále radostnejší. A statočnejší. 
A ich ktajiny boli čím ďalej tým viac 

farebnejšie a nakoniec sa všetci spolu 
smiali.





Tak vytvorili kódex aktívneho občana.

Každý kráľ spísal svoje myšlienky 
a spoločne naformulovali ich krédo:



Je našim presvedčením,

• že dôvera v boha a blízkeho dáva životu 
zmysel a dôležitosť  

• Bratstvo ľudstva hranice národov  
prekoná 

• Sociálna spravodlivosť spočíva hlavne 
v trhovom hospodárstve a demokratickom 
spoločenskom usporiadaní  

• vládnutie by malo byť založené na  
právnom štáte 

• najväčší poklad sveta tkvie v ľuskej  
osobnosti  

• Najvyššou životnou úlohou je slúžiť ľudstvu.



Chceli by sme spoločne ukázať, akú silu JCI má. 
My sme rozmanitosť, aká neexistuje nikde inde na 

svete. Každý z nás rozpráva nielen jeho úradnou 
rečou danej krajiny, ale aj materinským alebo 

otcovským jazykom, rečou svoho regiónu alebo 
kmeňa.

Ukážte to!

Prosím pomôžte nám, porozprávať náš príbeh v 
čo najviac jazykoch. Preložte prosím tento text do 
vášho nárečia alebo regionálnej reči a pošlite text 

na adresu:
book@littlekingjci.com
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