LEE HANEY
Lee Haney je jednou
z nejvýraznějších
osobností světové
kulturistiky, ale
navzdory tomu,
nikdy nedosáhl
takové popularity
jako Arnold
Schwarzenegger.
Ti, kteří ho znají,
tvrdí, že to je díky
jeho charakterovým
vlastnostem.
Především
odpovědnosti,
pravdivosti a
čestnosti.

Do světa kulturistiky se zapsal právě tím, že
překonal rekord Arnolda Schwarzeneggera v počtu
zisku trofejí v největší kulturistické soutěži Mr.
Olympia a to ziskem 8 ocenění v letech
1984-1991.

rodičů, kteří sice nechápali, jak je možné vydělávat
si postavou na živobytí, avšak nikdy Leeho
neodrazovali.

V čem tkví jeho úspěch?
Lee je křesťan, v devíti letech uvěřil
v Pána Ježíše Krista. Ke kulturistice nebo
spíše posilování se Lee Haney dostal již ve
dvanácti letech. V té době dostal od svých
rodičů první činky a zátěže. Začal tedy
cvičit s cílem upevnit svalovou hmotu pro
rozvoj v dalších sportech, které
provozoval. Když mu bylo 17 let, modlil
se k Bohu: „Pane, jestliže uznáš za vhodné,
aby se mi nejlépe dařilo v tomto sportu,
který moc miluju, před celým světem ti za
to vzdám chválu a slávu.“ A Bůh mu v
kulturistice žehnal. Jeho výhodou po celé
soutěžení byla maximální podpora od
V roce 2010 obdržel cenu za celoživotní přinos v oblasti kulturistiky,
cenu Joe Weidera (Zakladatele Mr. Olympia)

V roce 1979 získal titul Teenage Mr. America.
V roce 1982 pak vyhrál mistrovství světa amatérů
v nejtěžší kategorii.
Od roku 1983 se zúčastňuje profesionálních
soutěží. Svoje první profi vítězství si připsal v
témže roce na soutěži v Las Vegas.
Na after party v roce 1983 po Olympii, kde
skončil třetí, si ho vzal stranou Arnold
Schwarzenegger a řekl mu, že jeho postava
vypadá moc dobře, nicméně jeho prezentace na
pódiu byla špatná. O týden později mu představil
svého trenéra na balet, se kterým piloval techniku
pro start na dalším ročníku Mr. Olympia. V roce
1984 se tedy jednalo o naprostý přírodní úkaz.
Jaké byly jeho dojmy? „Byl jsem přímo unesen,
že jsem se tak brzo v našem sportu dostal do čela.
Vyhrát největší soutěž na druhý pokus je fakt
neuvěřitelné. Když jsem tam tak stál s rukama
zdviženýma k vítězství, poklekl jsem a vzdal jsem
díky Bohu za to, že odpověděl na mou modlitbu, Lee se svou rodinou. Dcera Olympia, manželka Shirley a syn
vyslovenou v mých 17ti letech. To je důvod, proč Joshua. Rodina je pro něj největším požehnáním
chci ukázat Boží lásku svým fanouškům po celém
světě. Skrze můj dar v kulturistice, chci ovlivnit
lidi po celém světě. Je úžasné, co Bůh může udělat
Po odchodu ze soutěžní kulturistiky měl hned
s upřímnou modlitbou.“
plné ruce práce. Měl nové cíle, novou kariéru.
Provozuje čtyři fitness centra, spolupracuje s
Lee ukončil svou kariéru ve 32 letech. Mohl nadále
nutričními firmami, propaguje zdravý životní styl,
pokračovat, vždyť mnozí profi kulturisté se v tomto
bojuje proti obezitě, trénuje profesionální sportovce
věku teprve dostávali na vrchol. Jemu však osm
(trénoval např. Evandera Holyfielda- profi boxera).
vítězství stačilo. V této době pochopil, že je čas
Je motivačním řečníkem, má vlastní televizní pořad
najít se i v jiných oblastech života. „Cítil jsem, že
a rádio.
byl čas využít můj úspěch v jiných oblastech mého
oboru.“ „Bůh naplnil můj sen a teď je řada na mně,
Lee je ve světě sportu a fitness velmi váženým,
abych dodržel svůj slib.“
také díky tomu, že je svědkem Boží moci. Sdílí svá
osobní svědectví po mnoha církvích ve Spojených
státech. Říká: „ze všech věcí, které jsem dosáhl, je
to největší odměna."
Motto: „To, kým jsi, je Božím darem pro tebe. To,
co sám uděláš, je tvůj dar Bohu.“
Cíle: „Mým současným cílem je najít způsob, jak
zůstat v kontaktu s fanoušky kulturistiky. Proto
jsem založil TotaLee Fit Radio, abych mohl i
nadále sdílet nejen rady o výživě, cvičení, ale i
životních zkušenostech v takových oblastech jako
jsou např. zdravé manželství, výchova dětí,
moudrost ve financích.
Nad to mým dlouhodobým cílem
je pokračovat v dobré reprezentaci
kulturistiky, fitness a pozitivního
vzoru pro mladší generaci
kulturistů a mládeže po celém
světě.“
Terminátor Arnold Schwarzenegger. Získal 7
titulů Mr. Olympia. Lee Haney 8.
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