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Bylo nebylo, byl jednou jeden malý král. 
Jmenoval se Jay Citizen První. 

Jay C. I. byl smutný po celý den.



Když se rozhlédl, viděl všude kolem jen 
sobectví. Nikdo se nestaral o své 

spoluobčany. Malí šedí králové nemysleli na 
nic jiného, než na sebe, velcí šedí králové 
byli ještě horší. A přesto nebyl žádný z 

nich doopravdy šťastný.

To byla neblahá situace!

Malý král Jay C. I. to chtěl změnit. Pro své 
spoluobčany chtěl:

víc pro děti, víc pro firmy, víc pro vzdělání, 
víc pro chudé i víc pro místní čtvrtě.



A chtěl se taky smát. Chtěl se bavit, něco 
se naučit a objevovat tento báječný svět!

Ale jak to mohl malý král sám dokázat?

Přemýšlel a přemýšlel...a najednou ho něco 
napadlo!



"Co kdybych si promluvil s ostatními 
králi, kteří také chtějí změnit svůj život?" 

pomyslel si malý král.
"Učit se od ostatních, to je klíč k úspěchu." 

pokračoval Jay C. I. s jistotou.

A tak se vydal na dlouhou cestu za 
ostatními králi.



Modrozelená královna řekla:

Opravdu velký člověk se neptá, co pro 
něj může udělat jeho země, ale co může 
on udělat pro svou zemi. To je skutečné 
bratrství. To udělej, a budeš šťastný. 



To byla skvělá rada. S radostí se malý král 
Jay C. I. pustil do dalšího cestování...



Člověk, který pohnul horou, byl ten 
samý člověk, který začal přenášet malé 

kameny. Pokud uděláme první krok, 
můžeme zdolat i velké úkoly. 

Zelený král řekl:



"To je ale skvělé!" pomyslel si malý král 
Jay C. I., "klíč k pozitivní změně je prostě 

začít."

A tak pokračoval dál v cestě...



Na trhu prodávej rybářské pruty, 
ne ryby. Pokud se lidé naučí rybařit, 
naučí se pomáhat si sami. Svépomoc 

je naší povinností. To je svoboda. Jen 
svobodní lidé ochrání spravedlnost.

Červený král mu poradil:



"Skvěle," pomyslel si Jay C. I.,"to je 
užitečné." S úsměvem na tváři pokračoval 

malý král dál...



Největším bohatstvím člověka nejsou 
jeho pozemské statky. Největším 
bohatstvím je jeho charakter a 

osobnost. Čím více budeš formovat 
svůj charakter, tím lépe budeš moci 

sloužit společnosti.

Purpurová královna mu řekla:



"Formovat charakter celý svůj život. 
To zní dobře. To nás udrží ve střehu před 

nepřízní, které čelí naši spoluobčané,"
pomyslel si Jay C. I. Malý král cestoval dál...



skutečně velký člověk vládne 
rukou spravedlivou bez předsudků a 
zvýhodňování. Vedení je přesvědčivé 

pouze pokud pravidla platí pro všechny 
stejně. Toho nelze dosáhnout vztahy 

ani přátelstvím, to zajistí pouze právo. 

Modrý král pověděl:



Když se výhody dostanou nejen k přátelům, 
bude soužití mnohem šťastnější. Stejná 
pravidla pro všechny. To je dobrý nápad. 
S touto myšlenkou pokračoval na svých 

cestách Jay C. I. bezpečně dál...



Oranžový král promluvil:

Kamkoli kráčíš, vezmi s sebou celé své 
srdce. Pamatuj, že nic nepřichází samo o 
sobě a každý čin má cenu, pouze pokud 

ho vykonáš dobrovolně a celým svým 
srdcem.



Najednou malý král Jay C. I. vzhlédl a 
nemohl uvěřit vlastním očím. V dálce uviděl 

hrad. Cožpak už byl zpátky doma?

Spokojeně a bez námahy procestoval celý 
svět a získal ty nejlepší rady.



Jay C. I. rychle uvedl do praxe, co mu 
královny a králové poradily.

Nechal svůj lid cestovat, aby lidé zažili 
to, co on. Měli by ve světě konat dobro a 

zároveň se bavit. Otevřeli své domovy pro 
ostatní. Vytvořili pravidla, která museli 
dodržovat i ti, kdo je přišli navštívit. 

Byla to zábava.



Ostatní králové zjistili, že se i od malého 
krále Jay C. I. hodně naučili. Byli mnohem 
spokojenější, protože si Jay C. I. nenechal 

nic pro sebe. Podělil se s nimi o všechny 
rady. Každý den udělali něco pro svět, aby 

byl lepší.



Jednoho dne se všichni králové opět sešli. 
Bavili se celý den a celou noc a učili se 

jeden od druhého a dovídali se i jeden o 
druhém čím dál víc. Dokonce si dali jméno. 
Pojmenovali se po malém králi Jay C. I. - 

Jaysiové (jaysees).



A protože tato setkání 
byla skutečně úžasná, 

začali organizovat 
konference nejméně 

dvakrát do roka.

Setkávali se na světovém 
kongresu, na regionálních 
konferencích, národních 
konferencích a dokonce 
se jim podařilo vytvořit i 
místní výměnné platfor-

my.



Konečně, měli jednu viditelnou výhodu nad 
velkými, zlými sobci!

Jaysiové byli šťastnější. Byli i 
spravedlivější. Jejich země byly barevnější 

a všichni se spolu smáli.





A tak přišla na svět etika závazku.

Každý král si zapsal své myšlenky a 
společně vytvořili své krédo:



Věříme:

• že víra v Boha dává lidskému životu 
smysl a účel, 

• že bratrství člověka přesahuje  
svrchovanost národů, 

• že ekonomická spravedlnost se dá 
nejlépe získat svobodnými lidmi 
prostřednictvím svobodného podnikání, 

• že vláda by měla být vládou zákona 
nikoli vládou lidí, 

• že největším bohatstvím na zemi je 
lidská osobnost a 

• že služba lidskosti je největším dílem 
života.



Chceme ukázat, jakou moc má JCI. Představujeme 
rozmanitost, kterou nelze najít nikde jinde na 

světě. Každý z nás hovoří nejen oficiálním jazykem 
své země, ale také řečí své matky, svého otce, řečí 

svého regionu, jazykem svého kmene.

Pojďme je ukázat světu!

Prosím pomozte nám vyprávět náš malý příběh 
ve všech jazycích. Prosím přeložte tento text do 

svého nářečí, do jazyka svého kraje.

Prosím zašlete svůj překlad zpět na:
book@littlekingjci.com
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