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Skutečná síla Herkulese - Kevina Sorba.
Kevin David Sorbo, americký herec, narozen 24.
září 1958 (55 let). Je ženatý, má tři děti. Je znám
jako „Herkules“. Stejnomenný film a seriál
natočený v 90. letech, pojednává o řecké mytologii
a Herkulovi - polobohovi obdařeném sílou,
zachraňující lidi před nástrahami zlých bohů. Byl to
nejsledovanější seriál tehdejší doby. U nás jsme ho
pak mohli vidět v scifi seriálu Andromeda, objevil
se i v seriálu pro mládež O.C., kriminálce Havaj 50. Zazářil ve filmech založených na víře– What if..
(Co kdyby) a Surfařka. Je ředitelem organizace A
Word fit for the kids (Svět vhodný pro děti) mimoškolní program, který je uznán jako celostátní
model pro prevenci dětské obezity, cílem je dítě
zdravé jak fyzicky, psychicky tak i emocionálně,
naučit děti správného využívání školy, sportu a
pozitivních vzorů pro jejich osobní prospěch.
V loňském roce vydal autobiografickou knížku
„True strength: My Journey from Hercules to Mere
Mortal
And
How
Nearly
Dyin Saved My
Life
(česky
Skutečná síla:
Má pouť od
Herkulese
k pouhému
smrtelníku aneb
jak blízká smrt
zachránila můj
život).
Pojďme se
společně
podívat na tuto
jeho pouť:
Na otázku „Byl
jsi jako malý Herkules a nevěděl jsi to?“ Kevin
odpověděl: „Ano, byl a věděl jsem to. Vzpomínám
si, jak jsem si hrával na dvorku a pobíhal a hrál si
nato, že zabíjím draky a jiné podobné nestvůry.“
Na univerzitě studoval podnikání a tajně snil o
povolání herce. Po škole se přidal k divadlu, pak se
přestěhoval do Hollywoodu. V první miniroli se
objevil v nám známém seriálu To je vražda,
napsala v roce 1984. Poté následovala řada

béčkových filmů. Nejprve byl odmítán pro
obsazení do hlavních rolí, ale v roce 1994 nastal
průlom. Byl obsazen do pěti dílného filmu
Herkules, jenž pro velkou oblibu pokračoval ve
stejnojmenném seriálu. Se svou výškou 191cm a
vypracovanou postavou byl jako stvořen pro tuto
roli. Díky ní se naučil mnoha bojovým uměním,
velmi ho bavila. Sám vymýšlel nové bojové triky a
pózy. Práce na tomto seriálu ho zcela pohltila.
V roce 1997 se během natáčení seznámil se Sam
Jenkinson, byla to láska na první pohled. Kevin
Sam ji znal pouhý den a už si představoval jejich
dům s plotem a to že budou mít dva syny a dceru
(což bylo zvláštní, protože si to i ona sama přála).
Kevin byl na vrcholu. Byl zasnouben se ženou jeho
snů. Herkules se stal jedním z nejsledovanějších
seriálů na světě. Později propagoval svůj první
film, kdy se mohl stát novým akčním hrdinou. Pak
se však jeho život radikálně změnil.
Bylo mu 38, dennodenně dřel, aby mohl bojové
scény na place provádět sám bez kaskadéra. Časem
však začal pociťovat bolest, brnění a pocit chladu v
levé paži. "V té době jsem propagoval film Kull
dobyvatel. Na propagačním turné mě prohlédlo
několik lékařů, ale všichni tvrdili, že to nebude nic
vážného.“ Bolest si prý vysvětloval jako důsledek
nedávného zranění ruky. Jednou však v posilovně
při zvedání závaží jej zasáhla palčivá bolest
vystřelující do levého ramene. Neprodleně šel pro
pomoc k chiropraktikovi. Avšak cestou domů začal
vidět rozmazaně, měl závrať a hučelo mu v hlavě.
Když se symptomy stupňovaly a herec mohl už jen
stěží chodit, nechal se odvézt do nemocnice.
Po sérii testů lékaři odhalili krevní sraženinu, která
způsobila ucpání cév, a sdělili mu, že prodělal tři
oddělené náhlé mozkové příhody.
Vždy jsem věřil v Boha a Ježíše, modlil se. Ale
tehdy jsem prošel fází, kterou když mnozí projdou,
říkají si: „Proč já“? Byl jsem naštvaný na Boha.
Vždyť mám být příštím akčním hrdinou
Hollywoodu. Věděl jsem, že to zničí mou kariéru,
měl jsem obavy, že se nedočkám dětí. Pamatuji si,
jak jsem se zhroutil a brečel. Modlil jsem se
k Bohu o potvrzení, aby pokud to bylo to nejlepší
pro mě, zkouška, kterou mám projít, aby mi
pomohl tím projít každý den. Protože to mi
připadalo velmi těžké.

„Nakonec jsem s Bohem přišel do bodu, kdy mi
mými blízkými bylo řečeno, že se na tuto nemoc
mám dívat jako na dar. Jak se dívat na tři mrtvice
jako na dar? – Nezabilo mě to. Díky tomu jsem se
stal silnějším – fyzicky i psychicky, a trpělivějším.
Stal jsem se trpělivějším. Také lépe rozumím
lidem, kteří mají nějaké postižení a těm co trpí. Má
žena řekla, že kdybych neměl tyto zdravotní
problémy, tak bychom spolu dlouho nezůstali. Byl
jsem zasnouben Herkulovi, celý život jsem této roli
poddal. To bylo jediné, co mě obklopovalo. Jedním
z důvodů, proč jsem napsal knihu, bylo to, že lidé
vzhlížejí k hercům a taky proto, že jsem ztvárňoval
někoho, kdo přesahoval život. A určitě ti, které
jsem hrál, byli větší než život. Nicméně stát se
může cokoliv a mě se stalo. Uvědomil jsem si, že
každý má příběh. Myslím si, že jsme se stal víc
lidským.
Kevin prošel rehabilitací, znovu se učil i chodit…
Jeho tehdy ještě snoubenka Sam ho velmi
podporovala: „Ne, nebála jsem se. Nevěřila jsem
tomu, že by to změnilo naše životy. Měla jsem v
sobě z nějakého důvodu velkou dávku víry.“ „Jak
se uzdravoval, s uzdravením přišlo více víry.“
Kevin a Sam se v roce vzali v roce 1998 a mají dva
syny Brandona Coopera (9let) a Shanea Haakena
(8let) a dceru Octaviu Flynn (7let). „On je ten
nejlepší muž, kterého znám. A tahle nemoc ho

učinila mnohem lepším. Je skvělý otec. Skvělý
manžel. Skvělý člověk.“
Kevin říká: „Víra není hmatatelná, nemůžeme se jí
dotknout. Něco v co doufáme, něco, co je v nás.
Potřeboval jsem naději a víru, abych byl schopen jít
v životě dopředu, přenést se každý den, přes to, čím
jsem procházel a přes své pocity. Moje skutečná
síla pochází od Boha, a pak určitě z mé rodiny.
Jsou tím nejdůležitějším v mém životě.“
Zdroj cbn.com
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.“
Zdroj http://www.ifbbpro.com/features/lee-haney/
LB

