
«Не за ўва жа ю чы 
хвос цiк, якi тыр чыць 
з-пад шле ма, 
маг лi ўда рыць»

«Я на здзiў лен не бы ла спа кой-

ным дзi цём, але ка лi мне ча гось цi 

ха це ла ся, то пе ра ка наць у ад ва-

рот ным бы ло вель мi скла да на», — 

ус па мi нае сваё дзя цiн ства На та ша. 

Спа чат ку ёй за ха це ла ся зай мац ца 

ка ра тэ. Каб ула маць на гэ та баць-

коў, сыш ло два га ды. «Але мне 

зда ва ла ся, што гэ та су пер спорт, 

та му вель мi ха це ла ся ту ды тра-

пiць», — ка жа дзяў чы на. А по тым 

яна «за хва рэ ла» на ха кей.

— У га доў 9-10 мы з та там тра-

пi лi на ама тар скi прэ зi дэнц кi тур нiр, 

i мне так спа да ба ла ся ўсё, што ад-

бы ва ла ся на лё дзе, што за ха це ла-

ся на ву чыц ца ка тац ца на кань ках. 

Ву чыц ца да вя ло ся са мой, та му што 

ўзрост для дзi ця чых сек цый быў 

ужо не пры дат ны. Ха дзi лi з та там 

на ма са выя ка тан нi, я за ста ва ла-

ся на 2-3 се ан сы за пар. А по тым 

да ве да ла ся пра тое, што ў нас у 

кра i не ства ры лi жа но чую ка ман ду, 

i вы ра шы ла ту ды тра пiць.

Жа но чая ха кей ная ка ман да 

«Пан тэ ры» пра iс на ва ла ў Бе ла ру-

сi ня доў га, з 2011 да 2013 го да, 

але за гэ ты час дзяў ча ты па спе-

лi стаць пе ра мож нi ца мi не каль кiх 

мiж на род ных еў ра пей скiх тур нi раў, 

абы граў шы ў тым лi ку 

i пры зна ныя ха кей ныя 

дзяр жа вы.

— У па раў на ннi з 

муж чын скiм ха ке ем у 

нас бы лi вель мi доб-

рыя да сяг нен нi. Але 

ка ман да рас па ла ся 

ад та го, што мы не 

знай шлi для яе спон-

са раў, — тлу ма чыць 

На тал ля. — А на огул 

жа но чы ха кей — гэ-

та цi ка ва, вi до вiшч на, 

эмо цыi за шкаль ва-

юць. Ка манд ны дух, 

атры ма ны там, мне 

вель мi спат рэ бiў ся ў 

жыц цi: па бы ваў шы ў 

та кiм ка лек ты ве i ў та-

кой гуль нi, ты па чы на-

еш ца нiць са праўд ную 

друж бу i пад трым ку, 

якiя па вод ле стэ рэа-

ты па не ўлас цi выя 

жан чы нам.

Пас ля та го як ка-

ман да рас па ла ся, 

хтось цi з дзяў чат з'е-

хаў гу ляць за мя жу, 

хтось цi ад пра вiў ся на 

сваю ма лую ра дзi му, 

а На тал ля за ня ла ся 

ха ке ем для ду шы, але 

ўжо ў муж чын скiм ка-

лек ты ве.

— Вя до ма, ха це ла ся б боль ша-

га, але за ста ец ца толь кi бе гаць з 

му жы ка мi па ве ча рах. За ме даль кi 

зма гац ца мне ўжо не вель мi цi ка-

ва, а вось вы ка заць на лё дзе эмо-

цыi — люб лю.

На та ша ад зна чае, што спа чат ку 

су ты ка ла ся з роз ны мi рэ ак цы я мi 

ад гуль цоў муж чын ска га по лу, але 

ця пер да яе ўсе ўжо пры вык лi.

— За раз ста вяц ца да мя не па-

важ лi ва, без якiх-не будзь на ез даў. 

Ка лi ней кiя пы тан нi з раз дзя валь-

няй, лiш нi раз па ды дуць, да ве да ю-

ц ца, цi па трэб ны мне асоб ны па-

кой, а ка лi та кой маг чы мас цi ня ма, 

то спа кой на да дуць пе ра адзе ц ца 

спа чат ку мне, по тым ро бяць гэ та 

са мi. А ў па чат ку зда ра ла ся па-роз-

на му, — бы лi муж чы ны, якiх рэ аль-

на за кра на ла мая гуль ня. На пэў-

на, яны не маг лi зра зу мець, што 

дзяў чы на так са ма мо жа ня дрэн на 

гу ляць у ха кей i на ват ра бiць гэ та 

лепш за iх. Я лi чу, што ў та кiх муж-

чы нах гу ляе неш та не зда ро вае i 

яны спра ба ва лi не як ад помс цiць, 

спаг наць сваю злосць. Нi бы та не 

за ўва жа ю чы хвос цiк, якi тыр чыць 

з-пад шле ма, маг лi моц на ўда рыць, 

як бы па пра вi лах, але мож на бы-

ло абы сцi ся i без гэ та га. З ча сам 

я зра зу ме ла, што та кiя лю дзi бу-

дуць заў сё ды, але не вар та звяр-

таць на iх ува гу. Трэ ба ска заць, 

што за мя не за сту па лi ся iн шыя 

хлоп цы з ка ман ды i тлу ма чы лi не 

цал кам адэ кват ным, што трэ ба бы-

ло б мяк чэй.

На тал ля Аляк се ен ка спа дзя ец-

ца, што жа но чы ха кей ра на цi поз-

на вер нец ца ў Бе ла русь, i ка жа, 

што не су праць да па маг чы ў яго 

раз вiц цi сва iм во пы там i ра бо тай.

— З мо ман ту рас па ду ка ман ды 

прай шло ўжо шмат ча су. На пэў на, 

скла да на бу дзе вяр нуц ца ў тую ж 

фор му, але ўсё за ле жыць ад аб-

ста вiн. Ду маю, ка лi та кая ка ман-

да з'я вiц ца, ней кiм чы нам я зма гу 

паў дзель нi чаць у яе раз вiц цi, мо жа 

быць, да па ма гу ў фiз пад рых тоў цы 

ха ке iс так, ста ну трэ не рам, але як 

гу лец, на пэў на, ужо на ўрад цi рэа-

лi зую ся бе. На са май спра ве дзяў-

чат, якiя жа да юць гу ляць у ха кей, 

шмат. Га лоў нае, каб жа но чы ха кей 

быў пад тры ма ны дзяр жа-

вай, ства ра лi ся шко лы, у 

якiх дзяў чын кi маг лi б на-

ву чац ца з ну ля. I толь кi 

пас ля гэ та га вар та збi раць 

нар маль ную да рос лую ка-

ман ду.

«Пер шы мi 
клi ен та мi 
бы лi лю дзi, 
якiя лю бяць 
кам форт»

Ця пер На тал ля пра цяг-

вае ву чыц ца ў Бе ла рус кiм 

дзяр жаў ным унi вер сi тэ це 

фi зiч най куль ту ры, яе спе-

цы яль насць — трэ нер па 

ха кеi. Акра мя ўнi вер сi тэц-

кай аду ка цыi яна прай шла 

мност ва кур саў i ста ла 

сер ты фi ка ва ным трэ не рам 

трэ на жор най за лы, а так-

са ма iн струк та рам TRX. 

Пас ля та го як дзяў чы на 

па пра ца ва ла ў буй ных 

фiт нес-цэнт рах i за лах, 

уба чы ла там пэў ныя не да-

хо пы, яна вы ра шы ла са ма 

ад крыць трэ на жор ную за-

лу, але не звы чай ную.

— Па ма iх на зi ран нях, у 

трэ на жор ную за лу звы чай-

на пры хо дзяць лю дзi, не-

за да во ле ныя са бой. Час та 

яны кам плек су юць з на го ды та го, 

што пад час за ня ткаў на iх хтось цi 

гля дзiць, i на са май спра ве та кое 

бы вае. Да та го ж у вя лi кiх за лах 

па трэб ныя трэ на жо ры час та за-

ня тыя, i гэ та так са ма шмат ка му 

да стаў ляе дыс кам форт. Я се ла i 

па ду ма ла, што трэ ба звы чай на му 

ча ла ве ку, якi прос та хо ча тры маць 

ся бе ў фор ме? Па сут нас цi, уся го 

па ру шмат функ цы я наль ных трэ на-

 жо раў i доб ры трэ нер. Гэ та ўжо для 

тых, хто вы сту пае пра фе сiй на, па-

трэб ныя вя лiз ныя ва гi, спе цы яль-

ныя трэ на жо ры, якiя ма цу юць глы-

бо кiя мыш цы, але боль шас цi гэ та 

нi да ча го.

Пас ля та го як На та ша зра зу ме-

ла, што iдэя так зва ных вiп-за лаў 

цi ка вая не толь кi ёй, дзяў чы на па-

ча ла дзей нi чаць. Яна вы ра шы ла 

ства рыць не вя лi кую трэ на жор ную 

за лу з не каль кi мi шмат функ цы я-

наль ны мi трэ на жо ра мi i iн шы мi 

пры ста са ван ня мi, якiя па тра бу юц-

ца для трэ нi ро вак. Пло шча пер шай 

«трэ на жор кi» скла ла ўся го 35 квад-

рат ных мет раў, а «фiш ка» за клю-

ча ла ся ў тым, што тут лю дзi змаг лi 

зай мац ца сам-на сам з трэ не рам 

або зу сiм у поў най адзi но це, не 

ад цяг ва ю чы ся на ста рон нiх. Ства-

раць «асаб лi вую» за лу На та шы да-

па ма гаў та та.

— Для пер шай за лы нам спат рэ-

бi ла ся лi та раль на не каль кi шмат-

функ цы я наль ных трэ на жо раў, але 

яны па вiн ны быць па да бра ныя пра-

вiль на, каб iх функ цыi не паў та ра-

лi ся. I са мае га лоў нае — доб ры, 

аду ка ва ны трэ нер, якi пад бя рэ пра-

вiль ную на груз ку, змо жа знай сцi 

па ды ход да са рам лi ва га ча ла ве ка, 

дасць яму зра зу мець, што тут бу дзе 

кам форт на. Што да ты чыц ца па пя-

ро вых пы тан няў — бух гал тэ рыi i 

пад атко вай, — па во лi ра за бра ла ся 

са ма, бо ка лi ёсць жа дан не, аба-

вяз ко ва ўсё атры ма ец ца. Я ад кры-

ла пер шую за лу, ка лi мне быў уся го 

21 год. Бы ло страш на? Не! Ка лi 

гэ та ро бiш з ду шой i ам бi цы я мi, яно 

не мо жа не спра ца ваць. Я на ват ду-

мак не да пус ка ла, што неш та мо жа 

не атры мац ца, хоць мно гiя гля дзе лi 

на гэ та скеп тыч на i я бы ла га то вая 

да та кой рэ ак цыi. Ка лi вы хо дзi лi 

пер шыя на вi ны пра маю спра ву, 

бы ло шмат не га тыў ных ка мен та-

ры яў. Я не ду ма ла, што ў нас лю дзi 

на столь кi не ўме юць ра да вац ца за 

iн шых i iм так скла да на пры няць 

неш та но вае. Ра зам з тым па сту па-

лi i доб рыя па жа дан нi, клi ен ты па-

ча лi тэ ле фа на ваць, тэ ле фа на ваць, 

тэ ле фа на ваць, та кая iн ды вi ду аль-

ная трэ на жор ная за ла ака за ла ся 

вель мi за па тра ба ва ная.

На тал ля рас каз вае, што пер шы-

мi яе клi ен та мi ста лi лю дзi, якiя са-

ро ме лi ся сва ёй знеш нас цi i лю бi лi 

кам форт.

— Ка мусь цi хо чац ца ўклю чыць 

ме на вi та сваю му зы ку i не ад-

цяг вац ца на iн шых лю дзей, бо ў 

звы чай най за ле тыя, хто пра цуе 

з вя лi кi мi ва га мi, мо гуць па кры-

чаць, па гыр каць, не ўся кi ча ла век 

вы кон вае гi гi е ну, а га лоў нае — лю-

дзям заў сё ды па да ба ец ца iн ды вi-

ду аль ны па ды ход, каб на за ня тку 

бы ло не два, тры i больш ча ла век, 

а толь кi ён адзiн. Да та го ж вель мi 

важ ная ўва га трэ не ра — трэ ба са-

чыць за тэх нi кай, каб па збег нуць 

траў маў.

З ча сам по пыт на та кi ва ры янт 

за лы стаў толь кi па вя лiч вац ца. Ця-

пер у На тал лi Аляк се ен ка iх ужо 

дзве. Сён ня яе клi ен ты — гэ та i 

муж чы ны, i жан чы ны са мых роз-

ных уз рос таў.

— Я вель мi ра да па шы рэн ню, 

але, вя до ма, гэ та да да ло i га лаў-

но га бо лю. Ця пер ад на я ўжо не 

спраў ля ю ся, та му да вя ло ся шу каць 

iн шых трэ не раў, а гэ та ака за ла ся 

ня лёг ка. Я пра гля да ла шмат лю-

дзей, бы лi во пыт ныя трэ не ры, але 

яны б не змаг лi доў га пра ца ваць 

у та кiм фар ма це, та му што гэ та 

дзе ю чыя спарт сме ны, якiм больш 

па ды хо дзiць ра бо та з пра фе сi я на-

ла мi. Бы лi лю дзi, якiя толь кi-толь кi 

скон чы лi двух дзён ныя кур сы, але 

i гэ та так са ма не вый сце.

На трэ на жор ных за лах ары гi-

наль ныя iдэi На тал лi не вы чар па-

лi ся: сён ня яна аб дум вае ўжо но-

вы пра ект, якi да ты чыц ца спор ту 

i IT-тэх на ло гiй, але па куль тры мае 

сваю за дум ку ў тай не.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВIЧ.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВIЧ 

i з аса бiс та га ар хi ва ге ра i нi.
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«БЫ ЛI МУЖ ЧЫ НЫ, 
ЯКIХ РЭ АЛЬ НА ЗА КРА НА ЛА МАЯ ГУЛЬ НЯ»

Як дзяў чы на вы сту пае ў ама тар скай ха кей най лi зе су праць муж чын 
i ад кры вае свае асаб лi выя трэ на жор ныя за лы

На тал ля АЛЯК СЕ ЕН КА — дзяў чы на не ты по вая: у дзя цiн стве яна 

не ма ры ла стаць ба ле ры най або гiм наст кай, хоць яе i цi ка вiў 

спорт. Спа чат ку На та ша ста ла зай мац ца ка ра тэ i да сяг ну ла там 

знач на га пос пе ху, не ад на ра зо ва стаў шы чэм пi ён кай Бе ла ру сi. 

По тым яе за цi ка вiў ха кей, i яна тра пi ла ў адзi ную ў кра i не жа-

но чую ха кей ную ка ман ду «Пан тэ ры». Ра зам з дзяў ча та мi гэ тай 

ля до вай дру жы ны На тал ля па спе ла вый граць не каль кi мiж на-

род ных ты ту лаў, але з ча сам ка ман да рас па ла ся. Дзяў чы на не 

раз гу бi ла ся, пе рай шоў шы на ама тар скi ўзро вень, але ця пер яна 

гу ляе ў адзiн з са мых жорст кiх вi даў спор ту з муж чы на мi. А на-

ступ ным не ар ды нар ным кро кам На тал лi ста ла ад крыц цё экс клю-

зiў най сту дыi для пер са наль ных трэ нi ро вак Vip Gym, дзе клi ен ты 

мо гуць зай мац ца ў трэ на жор най за ле па ад ным, без ста рон нiх 

ва чэй i да куч лi вых да рад чы каў. Пра свае не жа но чыя за хап лен нi 

i ўнi каль ную трэ на жор ную за лу рас ка за ла ў iн тэр в'ю.
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