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ЭНЕР ГІЧ НАЯ, пры го жая, 

па спя хо вая... Ак тыў ная 

ма ма — гэ та не толь кі трэнд, 

але і жыц цё вая не аб ход насць 

у су час ным све це.

Свят ла на НЕ МІР КА — са цы яль-

ны пе да гог, псі хо лаг, а ця пер яшчэ 

і фіт нес-трэ нер з дзе ся ці га до вым 

до све дам. Маг чы масць быць дзей-

най і ка рыс най пры но сіць бой кай і 

тэм пе ра мент най маладой жанчы-

не па чуц цё за да валь нен ня — та кі 

спа да рож нік са праўд на га шчас ця. 

Свят ла на заў сё ды імк ну ла ся ра біць 

тое, што да дае ра дас ці не толь кі ёй, 

але і ін шым. Сён ня яна шчас лі вая 

жон ка, ма ма два іх дзя цей, а ў пра-

фе сій най сфе ры лі чыць ся бе па-

спя хо вай: вя дзе агуль ную фі зіч ную 

пад рых тоў ку ў ма лень кіх ха ке іс таў, 

ін ды ві ду аль ны трэ нер па пла ван ні і 

фіт нес-трэ нер для ма туль у дэ крэ-

це. Да рэ чы, ім яна да па ма гае не 

толь кі прый сці ў жа да ную фор му, 

але і пад час трэ ні роў кі за ста вац ца 

по бач са сва і мі дзець мі.

— У спорт я прый шла вы пад-

ко ва, — пры зна ец ца Свят ла на. — 

Пас ля звы чай най трэ ні роў кі да 

мя не па ды шла кі раў нік ад на го 

фіт нес-клу ба, які я на вед ва ла, і 

пра па на ва ла стаць трэ не рам — 

маў ляў, та лент ёсць. Не ве даю, як 

яна гэ та ўба чы ла (смя ец ца). Вы ра-

шы ла, што па спра бую... Скон чы ла 

спе цы яль ныя кур сы і ста ла пра ца-

ваць трэ не рам. Вось та ды і ад чу ла 

ся бе на сва ім мес цы.

Ка лі пер шай да чцэ Свят ла ны 

споў ні ла ся ча ты ры ме ся цы, жан-

чы на вы ра шы ла вяр нуц ца на ра-

бо ту — па ча ла да ваць ін ды ві ду аль-

 ныя ўро кі пла ван ня. Ка лі да чцэ

споў ні ла ся паў го да, Свят ла на вы-

ра шы ла за няц ца і са бой.

— Вось тут і паў ста ла пы тан-

не, на ка го ў гэ ты час па кі даць 

дач ку, — ус па мі нае Све та. — Ну, 

адзін раз на ба бу лю, дру гі — на 

дзя ду лю, трэ ці — на та ту... Але ж 

трэ ні роў кі не бы лі рэ гу ляр ныя, а я 

кож ныя за ня ткі ін ту і тыў на спя ша-

ла ся да до му, да ма лой. Ад ной чы 

аб ста ві ны скла лі ся так, што на трэ-

ні роў ку я прый шла з дач кой. Яна 

спа ла ў ка ляс цы, а я спа кой на трэ-

ні ра ва ла ся. У той мо мант і ад чу ла, 

што най шла для ся бе вый сце.

Пас ля на ра джэн ня дру го га дзі-

ця ці Свят ла на па дзя лі ла ся сва ім 

до све дам з сяб роў кай, якая так-

са ма да гля да ла не маў ля. Тая ўха-

пі ла ся за гэ тую ідэю і ста ла ўга вор-

ваць Свят ла ну да па ма гаць ма мам 

у дэ крэ це прый сці ў фор му: маў-

ляў, ты ж трэ нер...

— Пер шыя за ня ткі бы лі на ву-

лі цы, у Ло шыц кім пар ку Мін ска, — 

рас каз вае Свят ла на. — Мы пры хо-

дзі лі ту ды з ка ляс ка мі. Гэ та бы ло 

вель мі зруч на, бо дзе ці гу ля лі по-

бач ці спа лі на све жым па вет ры ў 

ка ляс ках, а ма мы трэ ні ра ва лі ся.

Спа чат ку ма туль бы ло ня шмат. 

Але ў хут кім ча се сфар мі ра ва ла ся 

паў на вар тас ная гру па, якая на вед-

ва ла трэ ні роў кі рэ гу ляр на.

— Нам уда ло ся вы бу да ваць 

ідэа льную сіс тэ му для мам — ама-

та раў спор ту ў дэ крэ це, — рас каз-

вае Свят ла на. — Па-пер шае, жан-

чы не не трэ ба куп ляць аба не мент 

за га дзя. Гэ та зруч на, та му што 

жыц цё ма мы пад па рад ка ва нае 

ін та рэ сам ма лень кіх ка ра пу заў. 

Ка лі дзі ця за хва рэ ла, кап ры зіць 

ці не вы спа ла ся — яна прос та не 

пры хо дзіць. Та му ад зай ма лі ся — 

за пла ці лі. Не маг чы ма прад ка заць 

да апош ня га мо ман ту, коль кі жан-

чын прый дзе.

Трэ ні роў ка з дзі цем — спра ва 

асаб лі вая. Не бы вае так, што ма ці 

ро біць спар тыў нае прак ты ка ван не, 

а ма лое ся дзіць по бач. Дзе ці бе га-

юць, ці ка вяц ца, гу ля юць у мя чы кі, 

рап там хтось ці з іх мо жа за пла-

каць ці ўцё кі зла дзіць, або ту а лет 

за па тра ба ваць... Усе ста вяц ца да 

гэ та га з ра зу мен нем. Ад цяг ну лі на 

хві лі ну сваю ўва гу ад трэ ні роў кі, 

да гна лі дзі ця, вы да лі пя чэнь ку — і 

зноў на зад пра ца ваць над сва ёй 

фор май.

— Не ўза ба ве дзет кі прызвы-

чаіліся ад но да ад на го і прос та 

па ча лі гу ляць ра зам, — ус па мі нае 

Свят ла на. — А ка лі на ды шоў час 

іс ці ў са док, то на шы ма лыя бы лі 

са мыя пад рых та ва ныя: ве да лі, як 

сяб ра ваць, чым ся бе за няць, а дзе 

трэ ба па дзя ліц ца цац кай, а дзе ад-

стой ваць свае ін та рэ сы...

Ка лі на дыш ла во сень і па ха-

ла да ла, за ня ткі на ву лі цы ста лі 

не камфортныя. Але жан чы нам 

не ха це ла ся спы няць трэ ні роў-

кі. Та ды трэ нер пай шла ў са мую 

най блі жэй шую спар тыў ную за лу і 

рас ка за ла аб сва ёй не звы чай най 

гру пе кі раў ні ку.

— Са мая вя лі кая праб ле ма для 

ма мы ў дэ крэ це — гэ та на быць 

ад ра зу аба не мент, — га во рыць 

Свят ла на. — Бо ў жан чы ны сён-

ня гро шы ёсць — яна прый шла, 

заўт ра ня ма — не прый шла. Гэ та 

ака ліч насць бян тэ жы ла кі раў ні ка 

за лы. Але ўсё ж вы ра шы лі па спра-

ба ваць, і ў нас атры ма ла ся.

Трэ нер ства ры ла гру пу ў сац сет-

ках, дзе жан чы ны па ве дам ля юць, 

хто прый дзе, хто не. Звы чай на 

пры хо дзіць не менш, чым ча ты ры 

ма мы, але не больш, чым во сем. 

Трэ ні роў кі за ма ца ва лі су вязь па-

між імі. Жан чы ны зна ё мяц ца, по-

тым ра зам хо дзяць піць гар ба ту, 

він шу юць ад на ад ну са свя та мі, а 

не ка то рыя зна хо дзяць са праўд ных 

сяб ровак.

— Жан чы ны, якія да нас пры-

хо дзяць, па доб ныя тым, што ім 

хо чац ца быць ак тыў ны мі, — га во-

рыць Свят ла на. — Для іх важ на 

са чыць за сва ім зда роў ем, важ на 

мець зно сі ны з ад на дум ца мі.

Трэ ні ра вац ца хо дзяць і шмат дзет-

ныя ма тулі, і жан чы ны, якія ма юць 

ад на го-двух дзе так. Трэ нер лі чыць, 

што яны ўво гу ле ні чым не ад роз ні-

ва юц ца, на пэў на, толь кі тым, што 

шмат дзет ныя больш спа кой на ста-

вяц ца да дзі ця чых сва воль стваў.

Ня гле дзя чы на тое што пад час 

трэ ні роў кі ма лыя ня рэд ка ад цяг-

ва юць на ся бе ўва гу, на груз кі для 

мам лі чац ца паў на вар тас ны мі.

— Ка лі жан чы на хо дзіць больш-

менш рэ гу ляр на, то вы нік бач ны, —

тлу ма чыць трэ нер. — Бы вае,

што пры хо дзіць жан чы на, ка лі яе 

не маў ля ці ўся го паў го да. Я аба-

вяз ко ва са чу за та кі мі рэ ча мі: тут 

не аб ход на раз мяр коў ваць пэў ным 

чы нам на груз ку. Та кія жан чы ны вы-

кон ва юць прак ты ка ван ні ў па воль-

ным тэм пе, без спар тыў на га аб ста-

ля ван ня. Я пра цую, мож на ска заць, 

індывідуальна, бо гру пы не вя лі кія.

Свят ла на лі чыць гэ тую не звы-

чай ную гру пу сва ёй «са цы яль най» 

на груз кай — больш для ду шы, бо 

на ма мах у дэ крэ це асаб лі ва не за-

ро біш. Ёй па да ба ец ца не толь кі да-

па ма гаць ім прый сці ў фор му пас-

ля ро даў, але і на зі раць, як на яе 

ва чах у жан чын за вяз ва ец ца сяб-

роў ства. Са ма Свят ла на вый шла 

з дэ крэт на га ад па чын ку, яе дзе ці 

на вед ва юць дзі ця чы са док. Не ка-

то рыя жан чы ны з першых набораў 

так са ма пай шлі ўжо пра ца ваць і 

не на вед ва юць трэ ні роў кі. Ад нак 

гру па не змян ша ец ца. Прый шло 

но вае па паў нен не, і ат мас фе ра 

да ве ру, уза ем най пры хіль нас ці і 

ад на дум ства ў «ма ма-гру пе» за-

ста ла ся.

На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ.

Фота Таццяны ТКАЧОВАЙ.

«Ад ной чы аб ста ві ны скла лі ся 
так, што на трэ ні роў ку 
я прый шла з дач кой. 
Яна спа ла ў ка ляс цы, 
а я спа кой на трэ ні ра ва ла ся. 
У той мо мант і ад чу ла, 
што най шла для ся бе вый сце».

«Ад цяг ну лі на хві лі ну сваю 
ўва гу ад трэ ні роў кі, да гна лі 
дзі ця, вы да лі пя чэнь ку — 
і зноў на зад пра ца ваць 
над сва ёй фор май».

Мы гэ та мо жам!Мы гэ та мо жам!МА МЫ 
Ў ТРЭН ДЗЕ

Свят ла на Не мір ка — 
пе да гог, псі хо лаг, 
фіт нес-трэ нер.

З нагодыЗ нагоды

Нашым любімым
Ак цыю пад назвай «Цеп лы ню сэр цаў — ма мам» пра вёў кан-

цэрн «Бел легп рам».

На ба зе Клі ніч на га ра дзіль на га до ма Мін скай воб лас ці стар-

шы ня кан цэр на Тац ця на Лу гі на, да рэ чы, са ма ма ці два іх сы ноў, 

па він ша ва ла жан чын, якія на ра дзі лі дзя цей у гэ тыя дні. Ад мет на, 

што кож ная з ма ла дых ма туль атры ма ла па да ру нак з вы ра баў 

бе ла рус кіх прад пры ем стваў, што ўва хо дзяць у склад «Бел легп ра-

ма»: тры ка таж ную коў дру ад фаб ры кі «Па лес се» (Пінск) і ку ба чак 

ад Доб руш ска га фар фо ра ва га за во да. У ме жах ме ра пры ем ства 

кан цэрн «Бел легп рам» і Клі ніч ны ра дзіль ны дом Мін скай воб лас-

ці пад пі са лі па гад нен не аб су пра цоў ніц тве. Яно пра ду гледж вае 

ўза е ма дзе ян не прад пры ем стваў кан цэр на і гра мад ска га аб' яд-

нан ня «Кры ні ца цеп лы ні», за рэ гіст ра ва на га на ба зе рад до ма, у 

не каль кіх кі рун ках. 

Тац ця на ЛАЗОЎСКАЯ.

Сё мае не баСё мае не ба

Су стрэ лі 4-міль ён на га 
па са жы ра за год...

у На цы я наль ным аэ ра пор це Мінск. Ім ака заў ся 

па са жыр рэй са № BRU8923 авія кам па ніі «Бел-

авія» па на прам ку Мінск — Шарм-Эль-Шэйх, 

па ве да мі лі на авія прад пры ем стве.

У па раў на нні з мі ну лым го дам сё ле та На цы я наль-

ны аэ ра порт аб слу жыў ча ты рох міль ён на га па са жы ра 

на ме сяц ра ней. Та ды на зва ная план ка бы ла пе-

ра сяк ну та 12 ліс та па да. За ве ра сень жа гэтага го да 

коль касць аб слу жа ных у На цы я наль ным аэ ра пор-

це Мінск са ма лё та-вы ле таў скла ла 2602, што на 

10,5 пра цэн та пе ра вы сі ла вы ні кі ра бо ты за ана ла гіч ны 

пе ры яд мі ну ла га го да. У ве рас ні аэ ра порт аб слу жыў 

501 816 па са жы раў, пры рост склаў 11 пра цэн таў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ЗдарэннеЗдарэнне

«Да ра гая» сяб роў ка
Яе ві зіт скон чыў ся знік нен нем буй ной су мы.

Мі лі цы я не ры Пар ты зан ска га РУ УС ста лі цы за тры ма-

лі 27-га до вую жы хар ку Мін скай воб лас ці, якая вы кра ла 

1,8 ты ся чы до ла раў у сва ёй сяб роў кі, па ве да мі лі ў ГУ УС 

Мін гар вы кан ка ма. З за явай аб знік нен ні гра шо вых срод-

каў да пра ва ахоў ні каў звяр ну ла ся 26-га до вая мін чан ка, 

рас тлу ма чыў шы, што тыя знік лі з ква тэ ры, ка лі яна бы ла 

на ра бо це. Сы шчы кі ўста на ві лі, што гро шы скра ла зна ё-

мая гас па ды ні жыл ля, якая пры еха ла да яе па гас ця ваць 

на па ру дзён. Су пра цоў ні кам мі лі цыі за тры ма ная рас тлу-

ма чы ла, што, зна хо дзя чы ся ў гас цях, да ве да ла ся, дзе 

яе сяб роў ка ха вае гро шы. Па куль до ма ні ко га не бы ло, 

дзяў чы на за бра ла іх і на кі ра ва ла ся па па куп кі. На быў шы 

ўсё не аб ход нае, з'е ха ла да ся бе да до му ў Жо дзі на, дзе 

ас тат нюю су му вы дат ка ва ла на апла ту крэ ды таў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


