Osobnost øíjna 2009
Mgr. Radomía Kernerová  kamarádka pro krásné i patné dny

D

ej kadému dni anci, aby se stal nejkrásnìjím
dnem
tvého ivota  tato mylenka
Marka Twaina se zalíbila jedné
mladé pùvabné dámì natolik,
e ji nejen pøijala jako krédo
pro vlastní ivot, ale uvedla ji
té jako motto na jednom z informaèních letáèkù obèanského sdruení ROSKA (Rùe), zabývajícího se podporou pacientù s roztrouenou sklerózou (RS), jeho je èlenkou
a dobrovolnì pro nì  vedle
svého zamìstnání u Národního
centra pro rodinu  pracuje.
Jak má vak èlovìk rozpoznat
svùj nejkrásnìjí den? Je to
ten, kdy nìco získá, nebo daruje? Kdy najde odvahu k boji,
nebo pøijme hendikep? Kdy
vzlétne svobodnì jako pták,
nebo dá pøednost odpovìdnosti? Lze zvrátit patný den
v krásný zmìnou úhlu pohledu,
postojem? Cítím víc vonìt
kvìtiny, otevøely se mi dveøe
do jiného svìta, víc jsem si zaèala uvìdomovat bìné radosti, svìøila prý jí jednou ena,
postiená RS, ena s vyhlídkou
na ivot na vo zíèku. Co si ale
poèít tøeba s tím, kdy èlovìk
vidí, jak se vude kolem hroutí
rodiny  základy tradièních
hodnot (Èeská republika prý
vládne v rámci Evropy nejvìtí
mírou rozvodovosti), a není mu
to jedno? No pøece jít, navrhuje ta mladá dáma, a zkusit
nìco dìlat.
Mgr. Radomíra Kernerová
(rozená Matulová) se narodila

tam, kde nìco hoøí. Ve volném
èase pak hrála s kamarády divadlo pro dìti v dìtských domovech, poøádala sbírky na
dìtskou onkologii, dobrovolnì
se vìnovala práci v oboru
sociálnì-právního poradenství
v Rosce. Ve dvaceti devíti letech se provdala (za lásku jetì ze základky) a odstìhovala
se s manelem do Øeèkovic.
Narodila se jí dcerka Kora a po
ní syn Dorian. Pìt let byla
s dìtmi doma, potom nastoupila jako právnièka v Národním
centru pro rodinu.
v r. 1970 v Brnì, do esti let ila
s rodièi a mladím bratrem
Markem v Marovì u Veverské
Bítýky, potom se rodina pøestìhovala do Králova Pole.
Chodila do ko ly na Slo vanském námìstí, pøihlásila se do
pìveckého a taneèního krouku, zaèala hrát divadlo, bruslila, lyovala, èetla dobrodruné
kníky a pøála si, a vyroste,
pomáhat lidem a také cestovat, poznávat svìt, zaívat
dobrodruství.
Vystudovala
gymnázium, potom práva, zaèala pracovat v advokátní kanceláøi, postgraduálnì studovat
øímské právo a vyuèovat na
právnické fakultì v Brnì. Bylo
jí dvacet sedm let, kdy u ní byla diagnostikována roztrouená skleróza. Musela zanechat
studia, opustit slibné zamìstnání. Zaèala pracovat jako kurátorka mladistvých a cítila, e
její vlak jede správným smìrem, nebo chtìla být vdy

Aktivity pro centrum a Rosku
se v nìkolika ohledech prolínají. Kdy èlovìk onemocní, vidí, jak je dùleité mít rodinu,
o kterou se mùe opøít, vysvìtluje Radka. V Národním
centru pro rodinu, které bylo
zaloeno v r. 1996 Èeskou biskupskou konferencí a jeho
èinnost respektuje zorný úhel
katolické církve, se Mgr. Radomíra Kernerová (kersnerova@rodiny.cz) vìnuje rodinnému právu a rodinné politice,
a ROSKU, která sídlí v Královì
Poli na Srbské 53 a pracuje za
podpory naí radnice, zastupuje na konferencích v Èeské
republice i dalích evropských
zemích. Jezdí tedy po svìtì,
seznamuje se s pacienty z rùzných zemí, sbírá zkuenosti.
Poøádá semináøe, kurzy, pøednáky, kulturní a jiné akce, benefièní koncerty. S tìmi zaèínala v Bezbariérovém divadle
Barka v Královì Poli, následovalo KC Semilasso, letos se

benefièní koncert uskuteènil
v Konventu Milosrdných bratøí.
Pøispívá do èasopisu ROSKA
a v loòském roce se jí za pomoci Nadaèního fondu pro podporu zamìstnávání osob se
zdravotním postiením podaøilo uskuteènit sen a stát se tvùrkyní námìtu a spoluautorkou
kníky Jak mi ere ska zmìnila
ivot, ve které sedmnáct pacientù s RS vypráví své pøíbìhy o nemoci, radosti, bolestech, ale pøedevím o nadìji.
V r. 2006 jí Czechmed forum

udìlilo èestný titul Osobnost
mìsíce.
Navzdory vlastnímu vánému
onemocnìní, ve kterém je jí
dùleitou posilou køesanská
víra, bìí Radèin ivot i práce
naplno. Jejím velkým pøáním je
uskuteènit benefièní koncert
s irskou skupinou U2, která vìnovala pacientùm RS píseò
Beautiful Day (Pøekrásný den)
k prvnímu celosvìtové mu Dni
roztrouené sklerózy (24. 5.
2009), a její populární kytarista a zpìvák Bono Vox má ètyøi
dìti a je pouze jednou enatý.

Radka se také chystá vystoupat se skupinou nemocných
RS na nejvyí horu afrického
kontinentu Kilimandáro. K výstupu, symbolizujícímu cestu
ze dna nemoci, ale i z jiných
bolestí vzhùru, se jí u pøihlásilo nìkolik prvních odválivcù
a ráda prý uvítá dalí, i do podpùrného týmu  pro zajisté
krásné dny daleké cesty.
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