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Znám svého beskydského krajana Davida Grubera už
řadu let. Naše spolupráce byla vždy hladká – například
již desetitisíce našich klientů ocenily jeho knížečku
„Jak na studium jazyků v cizině“, kterou jsme mu ve
Student Agency vydali. Přeji vše nejlepší jeho kompletu
„Angličtina – NO PROBLEM“, protože tím zároveň
přeji maximální úspěch všem vám, kteří s ním budete
pracovat.
Davida považuji – vzhledem k jeho zkušenostem, praxi,
tradici, vzdělání, publikační činnosti a renomé v technikách duševní práce a v umění efektivně studovat (cokoliv, tedy i cizí jazyky) – v naší zemi za bezkonkurenčního.
Bezkonkurenčního experta i učitele – už jen vzhledem
k úspěchům jeho tisíců žáků a statisíců čtenářů knih.
Tato Davidova pomůcka není vytvořena či propagována v agresivním stylu „kupujte mne, jiné pomůcky
a způsoby výuky jako by neexistovaly, hlavně nám
autorům a vydavatelům dejte své peníze“. Tato pomůcka
je naopak přátelská a vstřícná k různým jiným formám
angličtinového vzdělávání; v pohodě doporučuje užít
sebe sama nebo zkombinovat se třeba s výjezdem do
zahraničí, s jinými knihami, pomůckami, učiteli atd.
Pevně tedy věřím, že „Angličtina – NO PROBLEM“
pomůže našim klientům před výjezdem do zahraničí,
během něj nebo i po něm – podle okolností, chuti
a citu každého zájemce o ovládnutí této světové řeči číslo
jedna.

I já znám samozřejmě skvělého krajana Radima řadu let.
Spolupracoval jsem za své dlouhé jazykové praxe s různými
subjekty a agenturami, nicméně svůj hlavní studijní pobyt –
několik měsíců studia managerial soft skills na ACE College
v Sydney 2002 – jsem realizoval právě přes Student Agency.
Poznatky z tohoto pobytu jsou základem podstatné části
tohoto kompletu. Věřím, že s nimi a s dalšími vychytávkami
se zájemce naučí za několik měsíců tolik, co bez nich třeba
za několik let či vůbec. Ať už doma nebo v cizině – nebo
nejlépe ve vyvážené kombinaci obojího.
David Gruber

První kurz Davida Grubera jsem měl možnost absolvovat jako začínající zaměstnanec státního podniku
Brano Hradec nad Moravicí již na podzim 1986. David,
proslavený v časopise Mladý svět a v televizi, tehdy přijel
k nám do podniku školit čtyřdenní kurz racionálního
čtení a dalších technik duševní práce. Byli jsme na kurz
všichni zvědaví, protože nic takového či jenom vzdáleně
podobného se tehdy neškolilo – a David byl jediným
lektorem na volné noze (tedy soukromníkem) v celém
tehdejším Československu. Zaujalo mne, že v kurzu už
tehdy byl zahrnut nejen výcvik v rychlejším a zároveň
hlubším čtení, ale i řada zajímavých novátorských metod
z psychologie komunikace, důležité kapitoly o koncentraci a paměti a pasáže o něčem, co bychom dnes nejspíše
nazvali time management.
David coby systémový inženýr měl ve své výuce velmi
propracovaný systém; když jsem tuto jeho systematičnost
mohl později v 90. letech porovnat se shlukem obdobných metod přivezených k nám ze zahraničí a nazývaných
managerial soft skills, nevycházel David z toho souboje
vůbec špatně. Tak jako mnohé jiné výrobky řady čistě
českých ﬁrem jsou schopny vyrovnat se i předčit světovou
špičku – jen si nesmíme předem bez porovnání sedat na
zadek před něčím jen proto, že je to ze „Západu“.
K Davidovi coby svému učiteli jsem se vrátil o dvacet let
později na kurzu „Jednání s komplikovanými osobnostmi“, pořádaném v Praze prestižní vzdělávací agenturou
IIR. A opět jsem si to užil – báječná atmosféra, učebna
nabitá lidmi, kteří nevnímají čas, kteří se celou dobu
výborně aktivně baví – a při tom mimoděk vzdělávají
neopakovatelným, nenapodobitelným způsobem.

Jsem hrdý na své žáky jako je Pavel Juříček. Moje motivace coby učitele byla vždy jasná. Učit takovému know-how
a takovým způsobem, který je na světové špičce a pokud
možno o generaci vpředu před tím, co platí za špičku na
Západě. A ukázat jim tak cestu, aby i oni to té světové špičce
„nandali“. Jestli má můj příspěvek k jejich úspěchům váhu
tunovou nebo gramovou, to ať rozhodnou jiní. Nicméně
objektivní fakt, že drtivá většina mých úspěšných žáků ještě
z 80. let je se mnou (na základě tehdejšího osobního setkání
v nedlouhém kurzu) v celoživotním kontaktu, pracovním
i osobně přátelském – to o něčem svědčí.
David Gruber
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Když bych měl jmenovat lidí, kteří mě doposud
v životě nejvíce pozitivně ovlivnili, určitě bych na jednom
z prvních míst zmínil Davida Grubera.
Gruberovy kurzy a knihy způsobily obrat v mém osobním rozvoji. Zlepšil jsem se v komunikačních i čtecích
dovednostech, naučil se lépe hospodařit s časem a začal
se orientovat v dalších technikách duševních práce –
odborné disciplíně, kterou David Gruber založil.
Samostatnou kapitolou by bezesporu mohlo být studium angličtiny. Revoluci pro mě znamenal Gruberův
bestseller Jak se efektivně učit cizí jazyk, předchůdce
publikace, kterou právě držíte v rukou. Aplikoval jsem
psychovzorec koncentrace – mnoha lety ověřený světový
vynález z dílny Davida Grubera – a odvodil jsem si
postup pro své studium. Úspěšně jsem postupně prošel
několika učebnicemi a audiokurzy a především si vytvořil
stále trvající návyk na pohodové každodenní zlepšování
všech cizojazyčných dovedností – od poslechu po psaní.
Angličtina mě opravdu začala bavit.
Bez jakékoli jazykové školy, pouhou školní výukou
a samostudiem, jsem „předběhl” v angličtině mnohé
spolužáky, kteří se učili anglicky o tři a více let delší
dobu. Maturitu z ní jsem zvládl na výbornou, na
vysoké škole jsem měl nejlepší testy ve skupině a zkoušku
skládal v předtermínu za jedna. V přijímacím řízení
o roční studium v USA jsem se umístil mezi prvními
z mnoha desítek uchazečů. Už se tam těším – angličtiny
se nebojím.
Jsem moc rád, že jsem se k technikám duševní práce
dostal už na střední škole, neboť můžu dříve sklízet jejich
plody. Prostě – funguje to.
Všem studentům (a nejen jim) tedy doporučuji totéž –
začněte si osvojovat Gruberovo know-how co nejdříve!

Má profese byla dlouho angličtině velmi vzdálená.
Nicméně brzy po roce 1990 se mi stala natolik potřebnou,
že jsem každoročně navštěvovala kurzy angličtiny. Stále
jsem se však cítila na úrovni začátečníka. Především jsem
nebyla schopna spontánní reakce. Nyní plynule nejen
anglicky komunikuji, ale i prezentuji své příspěvky na
konferencích, stejně tak i učím svůj obor na vysokých
školách v zahraničí. Za tyto mé schopnosti bych touto
cestou ráda poděkovala Davidovi, neboť absolvování
jeho kurzu zlomilo mé věčné začátečnictví v angličtině.

Ing. Petr Herma
obchodní ředitel
Ringier Print CZ a.s.

Davidovu bezkonkurenční Expresní angličtinu pro
zaneprázdněné jsem také začal před časem navštěvovat.
Bohužel vážná autonehoda a následný pobyt v nemocnici
mi zbránily ji dokončit. Nicméně jako očitý svědek mohu
s klidným svědomím upřímně potvrdit, že pokroky žáků,
jejich zlepšení koncentrace, paměti a hlavně angličtiny
– a vůbec atmosféra v učebně – to vše bylo přesně tak,
jak je líčeno v této knize v části „Příběh paní Jany”. Jsem
rád, že naše země má experty a učitele jako je David
Gruber. A jsem také rád, že David Gruber je mým
solidním partnerem v rovině pracovní i přítelem v rovině
osobní. Hrdě se hlásím do velké mezinárodní rodiny
jeho žáků a čtenářů, nazývané stručně “grubrovci”.
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Napsat knihu encyklopedického
charakteru je vždy mnohem,
mnohem náročnější než napsat
„normální“ knihu. Chce to desítky
let studia stovek běžných knih,
výzkumů, praktického ověřování…
Čtenář to má však dobré – má vše
takříkajíc pod jednou střechou.
Heslovitě i podrobněji.
A co že má Zlatá kniha komunikace společného s angličtinou?
No přece – všechno! K čemu jinému
je znalost světového jazyka než
k tomu, aby člověk mohl komunikovat… Anglicky být asertivní,
anglicky motivovat, anglicky řešit
konﬂikt, anglicky vést schůze,
jednání, zvládat konkurzní
pohovory…
Po ovládnutí angličtiny se
užitek všeho, co je v této knize,
zmnohonásobí…
Zájem o Zlatou knihu komunikace
je tak velký, že prvé vydání
vyobrazené na snímku je v době,
kdy čtete tyto řádky, už vyprodané –
a na trhu jsou další verze,
vylepšené, rozšířené…
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Na téma efektivního studia cizího
jazyka vydalo Davidu Gruberovi
knihu mj. prestižní pražské
nakladatelství Grada, dále největší
světová au-pair agentura Student
Agency Brno – a zbytek jsou
postupně všechna vydání té knihy,
která je přímým předchůdcem
tohoto kompletu – knihy s proslaveným názvem „Jak se efektivně
učit cizí jazyk“. Pouze tato kniha
vyšla v nakladatelstvích GruberTDP, TH, Trias Publik a Repronis
v celkem 15 dotiscích šesti vydání!
Česky, anglicky, slovensky, českoanglicky, česko-německy. Více než
sto tisíc výtisků dohromady. Více
než 18 let publikování, předtím
mnoho let soustavného výzkumu,
ověřování, zdokonalování….
Znáte někoho z žijících autorů, kdo by tomu mohl konkurovat třeba jen z jedné desetiny?
Když se kdekoliv u nás v oblasti vzdělávání školní mládeže i dospělých řekne „Efektivně, úspěšně studovat cizí jazyky“, nutno
ihned dodat „David Gruber“. Patří to k němu jako Prodaná nevěsta k Bedřichu Smetanovi. Každý slušný následovník Davida
Grubera v této důležité technice duševní práce to ctí a cituje jej s přiměřenou výrazností na prvním místě…

Zde vidíte seřazenou většinu toho, co je od Davida Grubera na knižním trhu v době vydání tohoto kompletu. Věříme, že
u každého dobrého knihkupce najdete vše dobře vystavené – jak jinak u jednoho z nejčtenějších žijících českých autorů
vůbec… (Když ne, ptejte se prodavačů po příčině a napište nám – pomůžeme nedostatek odstranit.) V této šikmé sestavě chybí
desátá publikace – Jak se efektivně učit cizí jazyk. Proč? Snadné uhodnout. Vyprodaná, stále žádaná… a nahrazená sedmým,
mnohonásobně rozšířeným vydáním = tímto kompletem.

David Gruber

Vlevo nahoře je první, jedenáctistránkové vydání
z roku 1990. Již toto vydání obsahuje psychomatematický vzorec profesionální koncentrace
– jeden z nejpřevratnějších objevů Davida
Grubera v oblasti psychologie učení, psychologie
sebemotivace, sebestimulace.
Jeden malý článeček s letmou zmínkou o této
brožurce (nebyl to ani inzerát) v deníku
Práce vyvolal smršť poptávky srovnatelnou
s potterománií. Listonošky v prvních dnech nosily
do nakladatelství několik nacpaných větších
tašek korespondenčních lístků s žádostí o zaslání.
Balilo se masově s řadou brigádníků – jako na
pásové výrobní lince… desetitisíce dobírek….
Zpětná vazba z prvního vydání si ještě tentýž rok
1990 vyžádala vydání druhé, čtrnáctistránkové
(vpravo nahoře, červenohnědé).
Vlevo druhé shora je vydání třetí, 1991
(užší žluto-černo-bílé), které slavilo triumf na
celosvětové výstavě Expolingua Praha 1991.
V zájmu i v prodejnosti na hlavu porazilo
produkty špičkových světových univerzit…
V naší zemi jaksi nebývá zvykem, aby takovému
světovému vítězství věnovaly noviny obdobný
prostor jako třeba zlaté olympijské medaili
u sportovce nebo získání Oscara u umělce.
Proto mohl tento úspěch české pedagogiky
informačně zapadnout, proto o něm mladší
generace možná ani neví…
Na úspěch brožury navázal jednodenní
vzdělávací kurz Davida Grubera „Jak se
efektivně učit cizí jazyk“. Vzešel z původního
kurzu „Racionální čtení a techniky duševní
práce“, kde už jeho klíčové části byly stručně
probírány. Jeho dalším zdrojem byl kurz
Davida Grubera „Koncentrace, paměť, tvořivost“,
kde mu byla věnován už větší prostor.
Kurz „Jak se efektivně učit cizí jazyk“ se pak
proﬁloval samostatně jako jednodenní či
dvoudenní vzdělávací akce – a opět se proslavil,
realizoval v mnoha reprízách pro ﬁrmy
i veřejnost. Patří k Davidu Gruberovi
(obdobně jako výše jmenované kurzy)
neodmyslitelně jako Máj k Máchovi…
Na základě ohlasů čtenářů, žáků a dalších
výzkumů Davida Grubera vyšla další vydání
– viz ostatní fotograﬁe; kdo si dal práci
s pátráním, ten na ně narazil. Dosud je však
řada lidí v zodpovědných funkcích, kteří by
o nich měli vědět velice převelice, ale nevědí nic,
nikdy se nezajímali…)
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Držitel Zlaté knihy komunikace ve vivelovém
či koženém obalu s CD je opravdu „VIP grubrovcem“.
Má z titulu držení tohoto kompletu řadu výhod
a řadu přátel v rovině odborné i lidské po celé ČR
i v zahraničí… Kniha „Nikdy se nevzdávej“ je pak
první z řady s výpověďmi těch, kterým techniky
duševní práce pomohly něco reálně dokázat –
v podnikání, tvorbě, životě pracovním i osobním…

David Gruber
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Davida Grubera přijali s otevřenou náručí v americké
základní škole – konkrétně šlo o Shelton Elementary Public
School poblíž Atlanty, stát Georgia. Probírala se mj. česká
metoda rychločtení, besedovalo se i o tom, kde leží Česká
republika (paní učitelka Marlene ji znale ukazuje na mapě
světa), děti se hlásily o sto šest a bylo jim divné, že ten vousatý
pán u tabule plynně vyučuje anglicky… když v mládí jej ve
škole pořád učili, že v anglicky mluvících zemích nežijí lidé
jako my, ale divá zvířata, imperialisté, s nimiž se prý nelze
vůbec bavit, ale naopak je nutno zabíjet je coby nepřátele…
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Veliká bitva zájmu se strhla v prosinci 1985 o mimořádnou přílohu známého časopisu Mladý svět, nazvanou „Cukání aneb
Rychlé čtení“ (spoluautor Petr Trojan). Příloha byla mnohdy z časopisu vytažená ještě dříve, než se dostal na stánek…
Proč asi, když už léta byla k dispozici na knižním trhu a v mnoha knihovnách přeložená kniha Wolfganga Zielkeho „Čteme
rychleji - čteme lépe“? Kniha byla totiž o tom, že v zahraničí asi existuje něco jako kurzy rychlého čtení – ale nikdo slušný se tam
nesměl zajet přesvědčit, nikdo si nemohl ověřit, zda to opravdu funguje… Zatímco David Gruber knižní teorii tohoto
i řady jiných zahraničních i českých autorů bohatě kreativně rozvinul, změnil téměř k nepoznání, vybudoval od píky tréninkový
kurz, zavedl do něj psychovzorce profesionální koncentrace, paměti, přidal výrazné kapitoly z rychlostudia, zavedl převratné
know-how o odlišení podstatného od balastu, přidal pasáže z rétoriky a vyjednávání, z time managmementu aj.
A – včlenil kapitolu o efektivním studiu cizích jazyků, která měla své stručné, ale podstatné části už v tomto kurzu.
A hlavně měl skvělé praktické výsledky. V Mladém světě právě o nich hovořili přímo účastníci kurzů – svobodně, nezávisle…
Tento kurz září jako jasná stálice na nebi našeho vzdělávání už více než čtvrtstoletí… a stále více dělí lidi na ty, kteří už byli
a vědí, a kteří ještě nebyli a jsou o dost ochuzeni…

David Gruber
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V posledních letech vyšlo Davidu Gruberovi přes sto odborných fejetonů i v našem nejčtenějším deníku Mladá fronta DNES.
V přílohách Zaměstnání, Vzdělávání, Vztahy… Vzbudily takový ohlas, že drtivá většina z nich poté vyšla i knižně; například
sbírka fejetonů „100 rad, jak být úspěšnější v práci“ (spoluautorka Eva Bedrnová) opět v nákladu cca 100 tisíc výtisků…
- v posledních letech u nás velmi neobvyklé…

David Gruber
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Většinu témat z odborné angličtiny
v části Professional tohoto kompletu
studoval David Gruber v australském
Sydney na ACE College v roce 2002;
studuje se báječně, když je únor,
březen… tedy horké léto – a deset
minut od školy je prosluněná známá
pláž Bondi Beach…

David Gruber
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Na různorodé skládačce je zachycen David Gruber při své práci v situacích
formálních i neformálních v ČR, dále v centru Londýna při koučované
angličtině (je o ní řeč v Příběhu paní Jany). V jednom novinovém článku
(Blesk, 1997) je jeden z jeho psychovzorců® srovnáván s objevným know-how
Alberta Einsteina.
Vpravo dole je typické hodnocení z Davidova kurzu „in-house“ – tedy pro
uzavřený ﬁremní kolektiv. Možná se sluší zde připomenout, že takovýchto
kurzů na nejrůznější témata rozvoje osobnosti, vždy však s nenapodobitelným nátiskem Davida Grubera, proběhlo do vydání této knihy více než
850…
Mimořádná pohoda pak vyzařuje z účastníků prvních – tehdy již však
kultovních a nejvíce žádných – letních kurzů rychločtení v Šilheřovicích
u Hlučína. Všimněte si na staré fotograﬁi účastníka v horní řadě zcela
vlevo – bude o něm ještě řeč…
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Nejvzdálenějším žákem Davida Grubera
je Lubos Cerny z australského Sydney,
kdysi před emigrací šéf letního stadionu
v Olomouci. Na jednom snímku je
v Austrálii, na druhém v Praze, kam
si ze Sydney vyrazil též mj. na kurz
Davida Grubera…
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Pochvalné dopisy za kurzy či knihy by David Gruber jistě mohl přehrabovat vidlemi nebo převážet na kolečkách. (Samozřejmě
se nezavděčí všem; zejména někteří lidé spojení s jeho podstatně méně proslavenou, zkušenou, vzdělanou či renomovanou
pseudokonkurencí nejednou přímo zuří…protože lidé si to dovedou porovnat…).
Je dobré si pro srovnání uvědomit, že prvních patnáct let od zahájení podnikání David Gruber vůbec neinzeroval; neúčastnil
se žádných výběrových řízení; neměl žádného zaměstnance, který by aktivně navštěvoval třeba personalisty významných ﬁrem
a aktivně jim nabízel kurzy, knihy, CD. Jedinou „reklamou“ byla síla neotřelost, odlišnost, kvalita jeho know-how v kurzech,
knihách, článcích, šířená zejména ústním podáním přímých účastníků…
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Mezi fandy Davida Grubera a kmotry jeho
knih patří i charismatické osobnosti šoubyznysu.
Například Daniel Landa se vyznačuje tím, že
dovede podat některé techniky duševní práce
v mimořádně přitažlivé formě, přístupné snad
každému. Poslechněte si jeho píseň Touha –
a pocítíte velmi emotivně podstatu z Gruberova
psychovzorce profesionální koncentrace.
Ano, to je přesně to ono…
Na snímku je též vidět ing. Kateřina Drongová,
šéfredaktorka příslušné redakce Grady
Publishing (dvakrát) a redaktorka Helena
Varšavská (jednou). Grada vydává Davidu
Gruberovi mj. jeho bestsellery o mužích
a ženách…
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Před časem se kolem Vánoc sešel
David Gruber v OD Kotva se
svými žáky, s nimiž se rád setkává,
ale během roku to jemu nebo jim
jaksi nevyšlo. Vidíme jej s MUDr.
Viliamem Meissnerem (vousy),
mj. vynikajícím plicním lékařem
a primářem, s vyhledávaným
ﬁnančním poradcem
ing. Zbyňkem Procházkou
(bez vousů)… Kosmetická ﬁrma
v pozadí samozřejmě také patří
úspěšné žačce Davida Grubera…
Na třetí fotograﬁi je Davidovo
setkání ještě s dalším z absolventů,
na jehož jméno si najednou
(při těch tisících a tisících žáků)
ne a ne vzpomenout ! Ano je
to ten gymnazijní student z kurzu
v Šilheřovicích z roku 1987 – viz
dříve strana 293 - na fotce horní
řada vlevo… Ve výsledných testech
rychločtení tehdy vysoce vynikal;
měl dobře naplánovanou profesní
kariéru, chtěl studovat v zahraničí,
což tehdy bylo velmi nezvyklé; měl
cit pro to, že k nevšední kariéře je
třeba vstřebávat nevšední know-how,
už tehdy byl charismatický, vůdčí
typ… Jak se jenom jmenuje…
vážení přátelé, pomůžete nám
někdo?…
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David Gruber říká: „A toto je jedna z mých nejvzácnějších fotek. Pána na snímku není třeba představovat – on totiž se svým
nerozlučným druhem Jiřím Hanzelkou publikoval více než 6 milionů výtisků cestopisů. Afrika snů a skutečnosti a další…
Kam se já hrabu na autorskou dvojici Z+H se svým jedním milionem prodaných výtisků….“

V centrále Atlanta...

