
                 

Budoucí koučko, budoucí kouči, 

mám ohromnou radost, že právě Tobě mohu pomoci stát se transformačním 
Certifikovaným Hvězdným Koučem™. V roce 2024 umožním jen velmi omezenému 
počtu lidí projít systematickým výcvikem akreditovaném Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy České republiky v Coaching University Czech Republic™, 
který jim dá do rukou konkrétní nástroje, jak lépe pracovat s lidmi, pomáhat jim v 
jejich životní cestě a hravě překonávat jakékoliv překážky.  

V tomto krátkém dopise Ti chci ukázat, proč právě Tebe svět potřebuje a jak si ještě 
chytit místo, než bude kapacita zcela obsazena a začne příprava výcviku ke startu. 

Pokud si sledoval předchozí informace před stažením tohoto dopisu, už víš, jak 
moc naplňující a lukrativní práce to může být, která pojem práce přesahuje a 
proměňuje se v opravdové poslání pomáhat dalším. Možná tak víš, že dnes v 
podstatě všichni sportovci, úspěšní podnikatelé, ředitelé korporací, a miliony 
dalších po celém světě, mají své kouče, kteří jim pomáhají dosahovat životního 
maxima a posouvat je na další metu naplnění, výsledků i osobního potenciálu.  

Taky možná víš, že existují různé koučovací výcviky. Problém je, že neučí v žádném z 
těchto výcviků jednu z podstatných věcí - jak si získávat klienty a udržet si je. Jak 
mít jistotu v koučovacím sezení mimo běžný rámec “pokládání otázek”, jak neřešit 
jen klientovy problémy, ale soustředit se na celek a pozitivní posun vpřed a 
využívat pro to moderní nástroje rozvoje osobnosti a z aplikované pozitivní 
psychologie.  

Opravdoví koučové se neptají stále znovu a znovu klienta na otázku “Jak to jde?”, 
ani na to, jaké mají zrovna cíle a kde zamrzli. Hvězdný koučink™ je o tom, abychom 
v klientovi vyvolali změnu a dovedli ho ke skutečné transformaci. Neřešili jen jeho 
problém se kterým přišel, ale dostali jsme se nad tento problém, a pak ho posunuli 
dál jako bytost, která jen čekala na pořádný impulz.  

Proto je tak důležité si přečíst tento dopis. Přál bych si, aby ses stal elitním 
Hvězdným koučem™, bez ohledu na to, co už máš za sebou a jaké máš zkušenosti.  

Možná to zní šíleně. Ale upřímně, neznám žádnou jinou profesi, kde se můžeš 
dotknout lidí tak blízko, jako právě při této práci. Je nesmírně naplňující, 
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obohacující a transformační i pro nás samotné. Protože se dotýká našich nejvyšších 
životních hodnot - zlepšovat tento svět, přiložit ruku k dílu, sdílet to, co jsme se 
naučili a předávat dál své zkušenosti, které se budou díky práci s lidmi správným 
způsobem i raketově rozrůstat.  

To, kde jsem dnes v životě, je zásluhou právě toho, jak odhodlaně jsem se zajímal o 
to, jak pomáhat dalším v jejich cestě. Nejprve projdeme my sami svou osobní 
proměnou, a pak jí vedeme i své klienty. A to je myslím ten nejlepší způsob, jaký 
můžeš zažít i jako Hvězdný kouč během tohoto programu.  

Myslím, že o mně už víš dost, pojďme tak na to, proč si myslíš, že by ses měl 
Hvězdným koučem stát právě ty: 

1. Koučink není o Tvé historii, jako více o tvé vášni, že chceš lidem pomoci 
objevovat a zvyšovat jejich osobní potenciál. A díky Tobě, toho dosáhnou 
vždy rychleji. Ukážu Ti během výcviku, jak si najít hravě klienty, jak se vším začít, 
jak to rozjet a uplatnit se. Není třeba si dělat obavy, jestli jsi dost kvalifikovaný, 
protože koučink není o Tobě. Je o klientovi, jeho cílech, jeho potřebách, a s 
jasným procesem změny to bude i snadno dosažitelné a budeš mít i dost času 
si to vzájemně s jiným koučem během programu natrénovat, aby ses v tom cítil 
absolutně jistý. 

2. Koučink začíná ve Tvém srdci. Pokud Ti záleží na lidech, vytrénuji Tě k tomu, 
abys pro ně mohl udělat to nejlepší. Nemusíš nyní vědět, jak pracovat s lidmi, to 
vše Tě v programu naučím.  

3. Začít koučovat není tak daleko od reality, jak si hodně lidí myslí. Netrvá to 
roky. Podívej, vím, že si ceníš svého času, a nebaví Tě chodit od jednoho 
lektora k druhému, vymetat seminář za seminářem, aby ses stal dobře 
placeným koučem. Můžeš začít okamžitě. Už během výcviku můžeš vše zkoušet 
na lidem kolem Tebe, a hned po certifikaci, se do toho naplnit pustit. Výcvik 
bude velmi rychlý, protože sám nemám rád, když se na něco moc dlouho čeká 
a ono se to vleče. Když tak budeš chtít, za několik měsíců se můžeš stát i 
profesionálním koučem na fulltime, dle Tvé vášně a chuti jít do akce.  

Dává Ti to smysl? Pokud ano, rád bych Ti na to dal ten samý proces, který 
používám i já se svými dobře platícími klienty, sportovci, manažery. Je to 
systematický proces, kdy jdeme po krůčcích od stavu, kde jsou, přes to, kde by být 
chtěli. Až po překvapivé momenty, kdy se povznesou vysoko nad své dřívější 
myšlenky, touhy a plány. Ke svému hvězdnému životu.  

A jsem ještě radši, že Ti mohu dát přesné postupy a vzory na Tvá budoucí sezení s 
klienty, dále marketingové šablony, vzory reklam, upoutávkových emailů a dopisů, 
koučingových dotazníků a přihlášek, hodnotících formulářů, domácích úkolů pro 
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klienty a mnoho dalšího, co vše jen můžeš ve své úspěšné dráze Hvězdného kouče 
potřebovat.  

Chtěl by ses tedy stát Hvězdným koučem? Pokud ano, čti níže harmonogram 
celého programu a přejdi pomocí odkazu níže na přihlášku do výcviku. 

P.S. Počet účastníků výcviku je omezený, jelikož chci s vámi všemi individuálně 
na výcvikových setkáních pracovat a dohlížet zároveň na vzájemné koučovací 
sezení účastníků pro osvojení si všech potřebných dovedností.  Registrace do 
výcviku bude uzavřena, jakmile se skupina pouhých 20 lidí na rok 2024 naplní. A 
jelikož loni bylo vyprodáno už půl roku předem, dá se očekávat, že i letošní výcvik 
Hvězdných koučů™ bude brzy obsazen. V tuto chvíli je na něj v early-bird 
předprodeji velká 27% sleva, pokud budete rychlí. Taková příležitost se 
nebude za tak výhodných podmínek již nikdy opakovat. Stačíte ji ještě chytit? 

P.P.S. Certifikovaní Hvězdní Koučové™ budou moci být na vybraných velkých 
trénincích Akademie Radka Karbana™ s účelem poskytování svých koučinkových 
služeb účastníkům pro okamžité udržení jejich silného náboje a hybného 
momentu. Bude tak existovat mezi námi skvělá synergie a zároveň pro Tebe i 
úžasná příležitost k získávání nových žhavých klientů. Nejrychlejší přihlášení do 
programu tak vyhrávají a berou všechny výhody tohoto velmi unikátního výcviku 
koučů.  

————-—   HARMONOGRAM A ČASTÉ OTÁZKY: Certifikovaný Hvězdný Kouč™ —————- 

 

1. Co Certifikovaný Hvězdný Kouč™ vlastně dělá?  

CHC pomáhá klientům dosahovat svého životního maxima skrze posun v 8 
klíčových oblastech života. To je velmi důležité, jelikož se nesoustředíme jen na 
vyřešení klientova titěrného problému a na dosažení určených malých cílů, jako na 
holistický přístup k životu směřující k větší rovnováze, harmonii a balancu, při které 
dojde k silné transformaci a nasměrování klienta. Jde tak o to, aby klient dosahoval 
svého maxima nejen v oblasti své práce, ale i osobního a partnerského života. 
Proto jsou sezení s klienty doporučovány na 90-120 minut, ať osobně, tak skrze 
moderní komunikační prostředky, telekonference, skupinové webináře, setkání, 
telefonicky, apod.  

Kouč má k dispozici doporučený postup pro každé sezení, které může následovat, 
které klienta přivede na zásadní uvědomění a prozření a zároveň přinese mnohem 
větší přidanou hodnotu, než jen běžná konverzace otázkami.  

Stejně tak bude Hvězdný kouč™ umět použít i změnové a transformační techniky, 
které mu umožní hlouběji pracovat s myslí, emocemi a celkově s psychikou klienta. 
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2. Jak se CHK odlišuje od běžných jiných koučů? 

Diametrálně! Většina koučů je cvičena jen k tomu, aby se doptávali na problém, 
který klient řeší, případně na jeho cíle, a jestli je splnil a ty zásadně porovnává v 
dalších sezeních oproti plánu. Typické sezení takových průměrných běžných koučů 
je tak velmi podobné tomu, kdy se ptají klientů ve stylu “Tak jak to jde? Nejde to 
podle plánu, tak co ti k tomu brání? A co ještě?”.. Jenže to je velmi nudné, 
zdlouhavé a velmi úspěšní lidé tento typ koučinku nemají rádi, jelikož je časově i 
výkonnostně neefektivní. Nevyhledávají ho. Je to dnes již zastaralá metoda. 

CHK má kompletně jiný přístup. Našim cílem je člověka posunout za okraj svých 
možností, přivést ho k novému pohledu, dovést ho k osobnostní proměně, a jít 
skrze všechny životní oblasti. Jde tak o formu životního a výkonnostního koučinku, 
ale to i do osobní a vztahové roviny. Přesahujeme klientovy cíle a představy. A 
každé sezení zahrnuje důležitý a velmi unikátní prvek, který mu pomůže změnu 
učinit. Např. zbavit se zlozvyků, ukotvit nový návyk, lépe se koncentrovat a 
soustředit, vystoupit z konfliktů ze své emocionální roviny do roviny pochopení a 
přijetí, najít otázky k dosud nerozluštitelným hádankám své vlastní osobnosti typu 
“kdo jsem, kým jsem, proč jsem tu, kam směřuju, co vlastně chci, proč se mi to děje 
apod.”. Zároveň na každém sezení naučíte klienta nový návyk, nástroj a koncept, 
který mu velmi rychle přinese změnu v životě. Klient má tak pocit, že letí ve svém 
životě ke svým snům jako superman, a nestačí se divit po několika měsících, jak 
velké změny s Tebou dosáhl. Je to transformační! 

3. Opravdu to zvládnu? Mohu to dělat? Mám na to? 

Ano.  

Jiné koučinkové výcviky obvykle selhávají, protože předpokládají, že se ve vás 
skrývá jakýsi génius, jako Mozart, s citem pro empatii, naslouchání a vyprovokování 
k jednání, které klient ustojí a bude ho následovat. Upřímně, tento přístup je však 
velmi těžký pro většinu populace, a tak je výjimečných koučů s extrémně 
dokonalými schopnosti tak málo. Zároveň hodně takových výcviků selhává proto, 
že předpokládají, že klient vždy chce o problémech ochotně a otevřeně a upřímně 
hovořit a neberou klientovu náladu či těžký den moc v úvahu. Dále selhávají proto, 
že si koučové nedovedou získat klienty a neví, jak je sehnat a dostat se k nim bez 
nutnosti studeného volání (které nemá hodně lidí rádo). 

Proto jsem vyvinul program Hvězdný Kouč™, abys začal věci dělat jinak. Efektivně. 
Moderně. Účinně. Neztrácel jsi čas klientů, ani ten svůj. Nemusel jsi být génius. 
Nemusel jsi mít bohatou historii a dovednosti vysoké úrovně empatie a 
naslouchání. Ani jsi nemusel mít za sebou marketingovou školu, aby ses uměl 
prodat v tomto světě. Tento program Hvězdný kouč™ Ti dá totiž systematický a 
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přesný postup, jak s klientem pracovat efektivně, hravě, aby ho to bavilo, měl 
výsledky, a šířil své nadšení dál a doporučoval Tě, kudy jen chodí. Zároveň jsi uměl 
už po certifikaci získávat okamžitě nové klienty efektivními metodami, které 
nevyžadují osobní schůzky a práci “obchoďáka”, ale uměl jsi škálovat a využívat sílu 
internetu. A zároveň jsem Ti dal příležitost být na trénincích v Koučovacím 
hvězdném stánku, kde můžeš být v kontaktu s účastníky celého tréninku a rovnou 
si na místě domluvit pro jejich rychlejší posun sezení.  

Tento postup, který Tě naučím, má ohromnou úspěšnost - lidé nemusíš 
přesvědčovat, cokoliv prodávat, ale využívat obráceného zájmu - oni chtějí Tebe. A 
výsledkem bude naplněný diář, kdy si začneš klienty vybírat.  

Ano, zvládne to každý, kdo celý Certifikovaný program Hvězdný Kouč™ absolvuje 
a složí závěrečnou certifikaci, která mu zároveň zajistí i další výhody propagace, 
zviditelnění a přílivu nových klientů skrze naši Coaching University Czech Republic.  

Pokud tak hledáš zcela nový způsob, jak účinně a dynamicky pomáhat druhým 
lidem uskutečňovat velké skoky v jejich životě, nešourat se po zemi hlemýždím 
tempem ale naučit klienty doslova lítat, pak si tento program užiješ ještě víc! :-)   

4. Jaká je struktura programu výcviku Hvězdný kouč™?  

Akreditovaný výcvik Hvězdného kouče™ MŠMT je rozdělen do 6 víkendů (sobota 
+ neděle) o celkovém rozsahu 100 hodin tréninku a 40 hodin pro certifikaci a praxi, 
trénovaní budete mnou osobně a pomáhat vám při tom budou i mnou 
vytrénovaní koučovací mentoři. Před certifikací bude online setkání na vaše 
otázky a odpovědi, abyste měli klidný pocit, že je vše jasné. 
 
#1 modul se ponoříme do komunikačních zručností a dovedností pro koučování a 
sladění se s klientem. Čeká nás 8 klíčových oblastí života a strategií pro efektivní 
práci s lidmi, naslouchání, způsoby kladení otázek, budování vědomé i 
podvědomé důvěry, umění pohotově reagovat a nebýt nikdy zaskočen, změnu 
emocionálního i mentálního stavu klienta i způsoby hledání řešení. Poznáte 
techniku Tří rádců, Tří židlí i různé možnosti aplikace 4 pozic vnímání pro konflikty. 

#2 modul se budeme zabývat tím, proč se lidé občas chovají jinak, než bychom 
čekali. Iracionálně i emotivně. Proč dochází k hádkám, nepochopení, odmítnutí, 
kritice a co s tím. Naučíte se jak pracovat s cíli a vést druhé i sebe správnými 
postupy k dosažení “čehokoliv” a převádět nehmotné sny do konkrétní akce. 
Naučíte se rozpoznávat vzorce chování lidí a využijeme typologie pro efektivnější. 
koučovací práci. Osvojíte si práci s tzv. neurologickými úrovněmi, hodnotami, 
symboly, silami, přesvědčeními. Budete umět poznat pravdu a lež. Naučíte se 
efektivní techniky pro komunikaci s podvědomím. Budete umět budovat důvěru s 
klientem do takové míry, jako byste se už léta znali. Budete umět jít do klientova 
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limitujícího stavu a nahradit ho posilujícím stavem vč. nalezení potřebných 
vnitřních zdrojů k dosažení čehokoliv (odvaha, sebevědomí, sebeláska, jistota aj.). 

#3 modul objevíte jednotlivé prvky ke zlepšení 8 oblastí života pomocí snadných 
konceptů. Poznáte celou řadu pokročilejších koučovacích technik a nástrojů. 
Osvojíte si metody doptávání skrze tzv. silné a provokativní otázky, schopnost 
“přerušit” klientovy zlozvyky a umět je s klientem nahradit na vědomé i nevědomé 
úrovni novými posilujícími návyky. Budete umět vést klienty k vyšší soustředěnosti, 
produktivitě, pochopení druhých a rozvíjení vztahů a jejich hloubky, naplnění, 
energičnosti a disciplíně. Naučíte se nejsilnějších nástroje k jejich zlepšení, zvýšení, 
a to bez ohledu na předchozí zkušenosti. Budete hodně trénovat to, co jste se již 
naučili, a to zpětnou vazbou pod supervizí dále zdokonalovat. Ukážeme si způsob 
jak rozklíčovat jakýkoliv problém klienta až do tzv. 3. vrstvy, než si uvědomoval a 
přivést ho k AHA momentu a novému pohledu na věc atd. 

#4 modul se naučíte pracovat s emocemi, talenty i silnými stránkami osobnosti. 
Pochopíte, jak funguje emocionální počítač člověka a hlubší vrstvy naší identity. 
Uvidíte, jak v lidech nalézt jejich vlohy a ukázat jim, na co už nejspíše zapomněli. 
Budete žasnout nad tím, jak využít připravených šablon pro běžný průběh sezení k 
tomu, že budete mít jistotu, klid a klient vysokou přidanou hodnotu z celého 
sezení, ve kterém dojde k několika AHA momentům. Zažijete si to, vyzkoušíte a 
natrénujete ukázkový průběh. 

#5 modul budete procházet všechny techniky díky tzv. Metodě koulovacího drillu, 
Uvidíte i hladký průběh úvodní “zkušební 30ti minutovky” i následné 90 minutové 
schůzky, ať víte všechny souvislosti a máte neprůstřelný vzor. Dále budete získávat 
na sebe zpětnou vazbu a jak to vše pro vás osobně implementovat a vyladit k 
dokonalosti. Podíváme se na nejefektivnější strategie, jak získávat nové klienty a 
využít toho, co dnešní svět umožňuje. Pochopíte, jak si vybudovat svou vlastní 
značku na trhu. Naučíte se postup, jak neprodávat své služby, ale přimět klienta, 
aby usiloval o zařazení do vašeho diáře. Budete vědět, jak hned začít koučovat a 
vytvořil příval lukrativních a perspektivních klientů, se kterými bude radost 
pracovat. 
 
#6 modul bude o detailní zpětné vazbě při reálném trénování na klientech a 
certifikaci a tedy ukázání toho, co jste se naučili a zdali dovedete provést klienta od 
problému/záměru ke změně nebo k cíli a k transformaci. Během tohoto modulu 
získáte od všech cennou konstruktivní zpětnou vazbu a máte tak velmi detailní 
pohled i pro vlastní sebereflexi, na čem dále můžete pracovat, abyste dokázali 
lidem přinášet co nejvyšší možnou přidanou hodnotu. Stali jste se excelentními 
kouči, kteří budou ohromovat svými výsledky a bude po nich poptávka. 
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Ke všem výukovým modulům jsou samozřejmě zdarma detailní tištěné 
manuály CHK (přes 200+ stránek), abyste se k obsahové části mohli sami před 
dalšími setkáními vracet a zapisovat si přímo do nich doplňující informace a své 
postřehy. K nácvikovým schůzkám získáte natištěné detailní feedbackové formuláře 
pro všechny strany a další materiály, které jen můžete potřebovat k 
profesionalizaci. 

Celková cena celého programu je 119 340 Kč, pokud se však přihlásíte nyní v 
early-bird akci, je při jednorázové platbě 79 990 Kč. Ušetříte tak až 39 350 Kč.  

Cena každého dvoudenního modulu výcviku je 19 890 Kč, avšak zvýhodněná 
early-bird cena vychází na 13 990 Kč za modul, tj. 30% sleva. 

Poskytujeme také možnost dlouhodobých splátek. Dlouhodobý splátkový kalendář 
je možný až na 12 měsíců po 7 999 Kč měsíčně. Výběr je jen na vás. Pokud jste 
OSVČ či s.r.o., je to daňové uznatelný výdaj. Ke všem platbám máte samozřejmě 
daňový doklad a jsou vystaveny automaticky po připsání platby. Je zde 0% DPH. 

Výcvik již zahrnuje po úspěšné certifikaci v modulu 6 jak potvrzení o rekvalifikaci 
na pozici Kouč s akreditací MŠMT i licenci na 12 měsíců pro status Certifikovaný 
Hvězdný Kouč™ a s tím související výhody po dobu trvání této licence. Následné 
prodloužení je pro zajištění vysoké kvality Hvězdného kouče™ podmíněno 
absolvováním 1 denního setkání s dalšími Hvězdnými kouči™ v další roce, za cenu 
14 990 Kč. Věříme totiž, že kvalitní kouč by měl, podobně jako zdravotní sestry či 
lékaři, dále na sobě pracovat, potvrzovat svou odbornost a ukazovat svou 
profesionalitu a výsledky schopností, a ty neustále rozšiřovat. Proto chceme udržet 
vysokou úrověň všech aktivních CHK i v zájmu všech zúčastněných a hlavně klientů.  

Všichni aktivní CHK díky tomu mohou být zdarma prezentováni a propagováni 
na webu Coaching University Czech Republic s kontakty a napojením na rezervační 
systém s kalendářem, pokud neřeknou jinak, pro získávání nových potenciálních 
klientů, jelikož si za nimi mohu pevně stát a doporučovat je. Sám běžné klienty 
nepřijímám a rád tak odkáži přímo na CHK, jelikož nyní musím bohužel desítky 
lidí ročně odmítat (a to i přesto, že tuto službu nikde nenabízím). Zároveň mají 
aktivní CHK právo být na vybraných 3denních živých akcích Akademie Radka 
Karbana jako CHK (nikoliv účastník) a poskytovat tam své služby účastníkům. 

Samozřejmě absolvováním výcviku se k ničemu nezavazujete. Můžete 
koučovat sami na sebe a nikoliv pod námi. Máte tak naprostou svobodu volby, 
jak chcete všech znalostí a dovedností využít, stejně jak se prezentovat nebo i jestli 
výcvik děláte kvůli sobě anebo proto, abyste mohli začít úspěšně koučovat druhé. 

Termíny pro rok 2024 jsou pevně dané a jsou následující: 

Stránka  z 7 16 ©  Coaching University ČR Certifikovaný Hvězdný Kouč™ 2024



Modul 1) 27-28. 1. 2024 Praha 
Modul 2) 10-11. 2. 2024 Praha 
Modul 3) 2-3. 3. 2024 Praha 
Modul 4) 23-24. 3. 2024 Praha 
Modul 5) 20-21. 4. 2024 Praha 
Online setkání: 2. 5. 2024 19-22:00 
Certifikační 6. modul 17 - 19. 5. 2024 Praha 

Certifikační modul je pro všechny účastníky i velmi hodnotnou praxí, neboť si 
zároveň všímáte všech detailů a přemýšlíte sami nad tím, jak byste klienta vedli vy.  
 
Ze zkušeností minulých ročníků mohu slovy studentů prohlásit, že právě certifikační 
víkend je jednou z nejpřínosnější částí celého programu, neboť právě v něm 
uvidíte doslova smršť různých klientů a vytrénujete se velmi rychle v reálném 
vedení klientů od problému k řešení. Získáte tak potřebnou jistotu. 
 
Pokud se některého z termínů nebudete moci ze závažnějších důvodu 
zúčastnit, budete si moci znalosti doplnit díky video-záznamu z celého 
setkání. Není se tak čeho bát, o své know-how nepřijdete, i kdybyste 
najednou byli nemocní.  

Pokud by se stalo z jakéhokoliv důvodu, že by se nedal modul výcviku uskutečnit 
na živo, bude nahrazeno plnohodnotným online streamem na moderní platformě 
Zoom a všechny tištěné materiály získáte poštou na naše náklady. Můžete se tak 
plně spolehnout na to, že se výcvik uskuteční a vy se stanete Hvězdným koučem se 
všemi benefity a budete moci rozjet dle plánu svou koučovací profesi. 

Pro časovou efektivitu a zájem účastníků bude video-záznam ze všech setkání 
dostupný všem CHK po dobu 12 měsíců. Můžete se tak kdykoliv ke všemu 
vracet, z pohodlí svého domova 24/7 přes internet. A to je skvělá věc pro 
každého, kdo si z výcviku chce odnést co nejvíce a garancí toho, že vše pochopí. 
Toto vám většina jiných koučovacích škol nenabídne. Pro své studenty chci 
vždy jen to nejlepší, aby se mohli stát těmi nejlepšími. 

5. Jak se mohu do programu Hvězdný kouč™ kvalifikovat? 

A. Je potřeba zaslat svůj životopis (.doc, .docx, nebo .pdf)   
+ odstavec o tom, proč se chcete stát koučem a pomáhat tak dalším lidem 
+ kvalitní barevnou fotografii .jpg nebo .png formátu,  
+ na jednu stránku 10 otázek, které byste se potenciálního klienta chtěli jako 
budoucí Hvězdní koučové™ zeptat. 
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Posílejte na rozvoj@coachinguniversity.cz s předmětem:  
CHK 2024 - Vaše jméno 

B. Uhradit celý výcvik najednou (nejvýhodnější s extra slevou za rozhodnost), 
nebo hradit po jednotlivých modulech, nebo formou dlouhodobého 
přijatelného splátkového kalendáře.  
 
Odkaz na objednávku výcviku a uhrazení kurzovného je zde.  
 
Pokud potřebujete čas na připravení podkladů, zvolte si platbu přes moduly a 
uhraďte první platbu na tomto odkaze (vyplňte formulář zde a přejděte k 
platbě) a pak vám budou další moduly dofakturovány před výcvikem. Je 
možné vám na přání vytvořit i splátkový kalendář, aby to pro vás bylo co 
nejpohodlněji.  
 
Vycházíme všem vstříc jak je to jenom možné. 
 
Proveďte toto, prosím, co nejdříve. Nelze bohužel pro omezený počet míst 
držet  komukoliv místo ve výcviku bez včasné platby, tj. Okamžikem 
úhrady můžeme rezervovat místo. 
 
U koučovacích výcviků platí vždy “čím dříve, tím lépe”.  
(Loni jsme měli vyprodáno už půl roku před výcvikem.) 
 
Budete následně vyrozuměni do 7 pracovních dnů od zaslání A+B o přijetí do 
programu a potvrzení vaší účasti. A teď je tah na Vás - rozhodněte se. My jsme 
plně připraveni doručit Vám vše, co pro výkon koučovací profese potřebujete.  
 
Vyhrazujeme si právo přihlášku odmítnout a  zálohu vám samozřejmě vrátit. 

6. Rekapitulace, co všechno získáš díky CHK?  
HLUBŠÍ ZNALOSTI a PŘÍSTUP K UNIKÁTNÍMU KNOW-HOW SVĚTOVÉ ÚROVNĚ. 
NOVÉ ZKUŠENOSTI. PRAXI. SPOUSTU PŘÁTEL. ÚŽASNÉ PŘÍLEŽITOSTI. ŽIVOTNÍ 
NAPLNĚNÍ. LUKRATIVNÍ OHODNOCENÍ. SMYSLUPLNOU PRÁCI. OSOBNÍ POSUN. 

A. Neobyčejně propracovaný výcvik k dosažení CHK s Radkem Karbanem 
osobně zaměřený na pomoc druhým v dosahování profesního i osobního 
maxima, a to o celk. rozsahu 140 hodin v 6+1 modulech v hodnotě 119 340 Kč 
dnes se 30% slevou do deadlinu viz. výše jen za 79 990 Kč. Eventuálně na dvě 
splátky. Anebo skrze splátkový kalendář s účtováním před jednotlivými moduly 
(á 13 990 Kč) nebo dlouhodobý plán po 12 splátkách á 7999 Kč měsíčně. 
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B. 5x tištěné tréninkové manuály k celému výcviku CHK, zdarma. 

C. Video-záznamy ze všech setkání CHK + záznam z online setkání, zdarma. 
V případě nemožnosti se zúčastnit libovolného sezení (mimo certifikační 
víkend) lze dostudovat ze záznamů z pohodlí domova + telefonátem s RK. 

D. Online setkání před certifikací pro otázky a odpovědni s RK, zdarma. 

E. Přístup do platformy CHK a vzájemné propojení s dalšími CHK i do budoucna 
v rámci aktivní licence CHK. 

F. Tištěný barevný certifikát CHK s logem Coaching University Czech Republic 
a podpisem RK, po splnění certifikačního modulu a osvojení si schopností, s 
unikátním sériovým číslem, zdarma. 

G. Tištěné potvrzení o rekvalifikaci na pozici “Kouč” s akreditací tohoto 
výcviku MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky). 

H. Rovných 5 vstupenek GOLD v hodnotě 59 950 Kč na trénink Probuď Svou 
Sílu 2024, který se bude konat po výcviku v Praze. Tištěné dárkové vstupenky 
získáš po certifikaci, které lidem, kterým je dáš (např. klientům, kolegům, 
rodině, kamarádům…) umožní zažít 3-denní trénink s legendárním přechodem 
přes 700°C žhavé uhlí. Chtěl jsem pro Tebe udělat za toto rozhodnutí totiž něco 
víc, než je běžné. Přidat Ti úžasných 10 hodnotných život proměňujících dárků 
za to, že chceš pomáhat druhým a zlepšovat tenhle svět! Ano, vážně, něco 
takového jen teď můžeš při připojení se do programu do termínu níže získat a 
schválením Tvé kvalifikace máš v kapse rovných 5 vstupenek v závratné 
hodnotě 59 950 Kč zdarma! A ještě je dostaneš tištěně a pěkně barevně. Lidé, 
kteří se budou chtít zúčastnit, kvůli organizaci a počtu materiálů, budou 
potřebovat vyplnit číslo kupónu na adrese na dárkovém poukaze a uhradit jen 
poplatek za samotné tištěné materiály ve výši 2990 Kč/vstupenka, kurzovné 
mají zcela zdarma!  

I. V rámci ceny celého programu i licenci CHK opravňující vystupovat na 
webu Coaching University Czech Republic jako způsob sebeprezentace, 
stejně jako příležitost vystupovat v koučovacím Hvězdném koutku na vybraných 
trénincích Akademie Radka Karbana, a to po dobu 12 měsíců, s možností 
opakovaného prodloužení po absolvování ověřovacího modulu každý rok. 

J. Všechny formuláře - pro vás klienty na vzorová sezení; registrační formuláře 
podle platných zákonů ČR; dotazníkové formuláře pro vyhodnocování posunů; 
efektivní šablony emailů a dopisů pro získávání nových klientů; šablony 
funkčních reklam a trychtýřů cesty zákazníka pro vybudování tsunami nových 
klientů vyfiltrovaných podle vašich preferencí; bilanční listy a další, zdarma. 
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Nedá se ani vyčíslit slovy, jak moc vím, že právě Tobě takový program pomůže.  
Je velmi silně transformační i všechny zúčastněné a garantuji, že na něj nikdy 
nezapomeneš i tím, co díky němu zažiješ a jak ovlivní i Tvůj vlastní život. 
Nasměrování. Přístup k druhým. A to do hloubky nitra osobnosti.  

7. Co musím udělat právě teď? 
A. Připravit podklady viz. bod 5. A) a odeslat na rozvoj@coachinguniversity.cz a 

uhradit dle bodu 5. B) minimálně první modul výcviku. 

B. Pospíšit si, pokud chcete chytit zvýhodněnou early-bird cenu. Je tu tak taková 
šance jen jednou za celý rok. A s tak skvělou cenou jen jednou za život (vždy 
zdražujeme, každý rok).  

C. Pokud chceš pomáhat lidem, posunout se sám, naučit se 
pokročilé věci jak uskutečňovat velké “kvantové” skoky vpřed a 
vytvářet bleskový posun v sobě i druhých, hledáš se ale cítíš, že 
někde ve svém srdci bys rád dělal něco smysluplného a 
naplňujícího, a zároveň v tom vidíš velkou příležitost budoucího 
uplatnění a seberealizace, tak pak jdi hned do akce a pusť se 
do bodu A. Míst je jen omezený počet. 

Máš-li jakéhokoliv otázky k programu, piš cokoliv máš na srdci  
na rozvoj@coachinguniversity.cz a odpovíme Ti.  

Věřím, že se spolu v programu uvidíme. 
 
Se srdečným pozdravem Tvůj trenér výcviku, 
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Příběhy úspěšných RK — Aneb začni i Ty druhým pomáhat jako Hvězdný kouč 
a pomoz jim ke hvězdám a zazářit na obloze naplnění, úspěchu a slávy. 

Kamila Brunias - dnes většinu času v Paříži, maskérka hvězd a celebrit 

Kamila Brunias +      Kamila Brunias + 

KEITH HARRIS, Black Eyed Peas    Oldřich Kaiser, herec 

 
Lenka Matoušková - vrcholová sportovkyně, vyhrála pro ČR spoustu medailí, 
držitelka 1. zlaté medaile v olympiádě neslyšících z Turecka v hodu diskem 
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