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O nakladatelství Naše knihy pomáhají.  
Pomůžete nám pomáhat?

Konec života do života patří. Zavíráme před ním ale oči, 
a pak si někdy nevíme rady v dobách, které jsou pro naše 
nejbližší i pro nás důležité. Je to škoda. Na některé věci 
v životě je dobré být připraven, nakolik je to možné. 

Nakladatelství Cesta domů se snaží přispět 
k informovanosti a ke vzdělávání v této oblasti. Nabízí 
odbornou literaturu i knihy pro širokou veřejnost, knížky 
pro děti a jejich dospělé, také dárkové publikace a hry. 
Pokud si je koupíte, podpoříte činnost Cesty domů.
Cesta domů se snaží přispět různými způsoby ke 
zlepšení péče o umírající lidi v naší zemi a sama tuto 
péči také poskytuje. Věříme, že její malé nakladatelství 
má na našem knižním trhu velký význam.

Hledání ztraceného umění
Zkušenost je pro naše dobré putování životem skvělá věc. Některé 
zkušenosti získáváme během času sami, mnohé ale přebíráme od 
našich předků. Jednu důležitou zkušenost, zkušenost se samotným 
koncem života, jsme v posledním půlstoletí skoro úplně ztratili. 
Nevíme, jak vypadá člověk na konci života, nevíme, jak se k němu 
chovat, neumíme pomoci jemu nebo jeho nejbližším, nevíme, jak 
bychom chtěli závěrečnou etapu života žít my, a už vůbec netušíme, 
jaké místo v tom všem nabídnout dětem. Ars moriendi, umění umírat 
a doprovázet, zmizelo. Zapomněli jsme o konci života mluvit a zpívat, 
zapomněli jsme doprovázet, truchlit i pochovávat.

Zkušenost se buduje dlouho, ztratit se dá rychle a znovu ji 
vybudovat je úkol na desítky let. Nemyslím si, že knížky a různé rady 
v letácích mohou ztracenou zkušenost nahradit, ale věřím, že nás 
mohou v jejím trpělivém nacházení podpořit a inspirovat. Snažíme 
se vybírat, psát a překládat takové publikace, které pomohou, poradí, 
nasměrují. Zkuste to s nimi.

 
Martina Špinková, šéfredaktorka

Proč hledáme dárce pro knihy? 
Než vznikne kniha, dá to dost práce a je třeba na ni 
mít peníze. Snažíme se každé knize sehnat granto-
vou podporu, ne vždy se to však zdaří. A pokud ano, 
pak dostaneme v průměru polovinu nákladů. Pokud 
kniha, které jsme vydali 1000 ks, stojí 250 Kč, 110 Kč 
dáme distributorovi (knihkupci), do druhé stokoru-
ny se vejde většinou jen tisk, do 50 Kč se pak musejí 
vejít honoráře autorům, sazba, produkce, redakční 
práce, platba překladu, distribuce. To bez podpory 
možné není. Proto se na Vás obracíme.

Jak můžete pomoci a spolupracovat?
– Reklama firmy v konkrétní knize (možno dát 
do nákladů)
– Promo knihy na Vašem webu/Facebooku
– Recenze knihy, rozhovor, reportáž (včetně recenzí 
na www.kosmas.cz)
– Kontakt na dárce či grantový program
– Dar na vybranou publikaci
– Odkoupení publikací na dárky pro partnery, přáte-
le, zaměstnance

Jak Vám poděkujeme?
Vždy uvedeme poděkování v knize, případně logo. 
Pozveme Vás na křest. Pozveme Vás mezi dárce Ces-
ty domů. Dostanete několik výtisků knihy darem, 
další si můžete zakoupit se slevou. Pokud není kniha 
přeložena, můžete dostat výtisk podepsaný autorem.

Komu prospějete?  
Pomůžete konkrétním lidem v těžkých situacích. 
Vyjde díky Vám kniha, která osciluje kolem opo-
míjeného tématu konce našeho života. Vydáváme 
knihy jak pro odborníky, aby se zlepšila úroveň 
péče u nás, tak pro pečující a truchlící, aby si 
věděli rady. Většina našich knih je pro kohokoli. 
Chybějí nám totiž základní informace a inspirace 
k promýšlení situací, v nichž se často velmi náhle 
ocitáme a nevíme si v nich rady. Soustředíme se 
také na děti – knížky s nimi čtou i jejich dospělí 
a děti je často pozvou tam, kam by se sami báli. Vy-
dáváme také kalendáře a dárky pro získání podpory 
na naši činnost.

Jak knihy šíříme ke čtenářům? 
Knihy máme ve všech standardních distribučních 
firmách (Kosmas, Pemic Books, Bux aj.), spolupra-
cujeme i s menšími knihkupci, jezdíme na odborné 
konference, na české knižní veletrhy a další veřejné 
akce, máme firemní dobročinné obchody a eshop, 
kupují si od nás publikace hospice a další zařízení, 
psychologové, policisté, hasiči a další krizové týmy. 
Nevyrábíme bestsellery, naopak, našich knih se lidé 
spíše bojí. Přesto máme mnoho výborných referencí 
a vděčných čtenářů, kteří naše knihy sledují a pravi-
delně kupují a užívají.

Děkujeme, že zvážíte své možnosti 
a těšíme se na případnou spolupráci.

Napište nám:  
nakladatelstvi@cestadomu.cz

Katalog naleznete zde:  
www.cestadomu.cz/nakladatelstvi/publikace
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Připravujeme – můžete se přidat?

Ken Hillman
Dobrý život až do konce
304 stran

Respektovaný australský anesteziolog s milým humorem připomíná, 
že lidé – všichni lidé – stárnou a umírají. Podivuje se, jak je možné, 
že tato prostá skutečnost pořád lidstvo překvapuje. Dodává odvahu 
k tomu, abychom se připravili na slábnutí a odcházení našich rodičů 
a starých blízkých. Přímo a bez velkých okolků nám důrazně staví před 
oči, že není nikdo ani nic, kdo to za nás lépe zařídí. Nemocnice, natož 
jednotky intenzivní péče, rozhodně nejsou pro staré a umírající lidi 
vhodné prostředí. Autor pracuje s konkrétními příběhy, a třebaže píše 
o umírání a smrti, je přívětivý a důvěryhodný. Překlad Lenka Kapsová

Pro každého, zejména pro ty, kteří pečují  
nebo budou pečovat o staré rodiče

Rachel Joyce
Milostná píseň slečny Queenie Hennessyové 
400 stran

Hlavní hrdinka románu, těžce nemocná, napíše pohlednici své dávné 
platonické lásce. A muž se, celkem bez jasného důvodu a poněkud 
nepochopitelně, vydá pěšky přes půl Anglie, aby svoji známou ještě 
viděl. Příběh o věrné lásce, která se nakonec naplní úplně jinak, než jak 
se tomu běžně rozumí. Pozadí příběhu dokresluje hospic, v němž hrdin-
ka na konci žije: řeholní sestry a ostatní jeho obyvatelé, jejich besedy, 
přátelské mudrování i jejich odcházení. Kniha se zalíbí těm, kteří mají 
rádi neprvoplánové příběhy o lásce a tajemství.

Beletrie

Podpoříte další vydání  
žádaných publikací?

Angelo E. Volandes
Umění rozhovoru o konci života
206 stran

Umíráme úplně jinak, než si většina z nás přeje. Autor, lékař, ukazuje 
na příkladech sedmi velmi různých pacientů, jejichž život končí, že 
k dobrému konci nepotřebujeme většinou vyspělé lékařské technolo-
gie, ale něco, co nám je velmi vlastní – rozhovor. Rozhovor s lékařem, 
s blízkými, se sebou samým. A ten většinou schází. Asi i proto tato 
kniha, nedávno vydaná v USA, obsadila přední příčku v prodejnosti 
paliativních titulů a má mnoho co říci i našim čtenářům: pacientům, 
jejich rodinám a jejich lékařům. Sebereflexe autora jako lékaře i reflexe 
postojů lékařů obecně je jedna z velmi silných stránek knihy. Autor 
nejen poutavě vypráví příběhy, ale nabízí i řešení, vzdělání a inspiraci. 
Ve druhé části publikace je odborně fundovaný materiál ke studiu 
a přehled důležitých knih a projektů na dané téma.

Překlad Lenka Kapsová 
Odborný konzultant PhDr. Martin Loučka, PhD.

Zdravotníci | Manažeři ve zdravotnictví | Politici | Etici | Studenti | 
Psychologové | Sociální pracovníci | Veřejnost | Pečující rodina

Miguel a Claudia spolu během společného života strávili tisíce nocí, spali bok po 
boku a sdíleli i ta nejintimnější tajemství. Taky denně řešili přízemní záležitosti, 
třeba jaké bude počasí nebo co bude zítra k večeři. Za celé ty roky však nenašli ani 
jedinou vhodnou chvilku, aby si promluvili o zdravotní péči v závěru života. Tehdy 
jsem si uvědomil, že ani já jsem s vlastní rodinou nikdy nemluvil o tom, co bych si 
v této životní fázi přál. Když se člověk cítí dobře a těší se výbornému zdraví, prostě 
na takový rozhovor nemyslí.
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Podpoříte další vydání  
žádaných publikací?

Zdeněk Kalvach
Manuál paliativní péče o umírající pacienty
Pomoc při rozhodování v paliativní nejistotě  
Druhé vydání vyprodané publikace

135 stran

Knížka předního českého internisty a geriatra vnáší zajímavý a citlivý 
pohled na paliativní péči, která se u nás začíná etablovat i ve standard-
ních zdravotnických zařízeních. Je třeba bedlivě sledovat, zda je to 
stále ještě ona, zda opravdu pomáhá, nezapomíná na svoji ideu a dosto-
jí svým proklamovaným standardům.
Kniha je určena všem, kdo poskytují paliativní péči a přemýšlejí o ní.
Je čtivá, moudrá, inspirativní – na Vaší poličce se základními palia-
tivními publikacemi by neměla chybět. Druhé, aktualizované vydání 
vychází v létě 2018.

Zdravotníci | Politici | Etici | Studenti | Psychologové | 
Sociální pracovníci

Martina Špinková, Daniela Tausch-Flammer
Jak být nablízku
Provázení posledními týdny a dny života
Další vydání stále žádané publikace

28 stran

Text útlé knížky podává základní informace o tom, jak může vypadat 
poslední úsek cesty životem, jak umírající člověk odchází, co ho čeká, 
jak ho můžeme při umírání doprovázet, čeho se máme vyvarovat, jak 
pečovat o jeho výživu, jeho hygienu a další tělesné potřeby, ale také 
o jeho potřeby duševní a duchovní. Knížka je osvědčeným pomocní-
kem, pomůže odstraňovat zbytečné obavy a nejistotu. Je vyhledávaná 
nejen pečujícími členy rodiny a blízkými přáteli, ale i odborníky z pe-
čujících profesí.

Pečující rodina | Doprovázející lidé | Zdravotníci | Psychologové | 
Sociální pracovníci

Daniela Tausch-Flammer
V době zármutku
Těm, kteří ztratili blízkého člověka 
Těm, kteří je provázejí 
Další vydání stále žádané publikace

28 stran

Truchlení je doba, která patří do našeho života, ale my ji často ke své 
škodě vytěsňujeme a děláme, že není. Knížka je tu především na po-
moc truchlícím, kterým zemřel blízký člověk. Může pomoci každému, 
kdo trpí zármutkem, ale je vyhledávaná i zdravotníky, sociálními pra-
covníky a dalšími profesionály v pečujících profesích. Přináší rady, jak 
dobře procházet smutkem po smrti blízkého člověka. Mnoha truchlí-
cím pomohla v tom, že se necítili osamoceni více, než bylo nutné, a byli 
schopni období truchlení přijmout jako čas svého života, který má 
smysl, proměňuje se a netrvá věčně.

Truchlící lidé | Doprovázející lidé | Pečující rodina | Sociální pra-
covníci | Psychologové | Zdravotníci

Karolína Pochmanová a kolektiv
Průvodce domácí péčí
Pro ty, kteří péči zvažují 
Pro ty, kteří ji poskytují

48 stran

Myslíte si, že je dobré se doma postarat o rodiče až do konce? Žádá Vás 
Vaše těžce nemocná manželka, abyste ji nedávali do nemocnice? Chce-
te pomoci svým rodičům, aby co nejdéle zvládali samostatně žít doma, 
kde to znají? Nevíte, jak si poradit s pomůckami, s uzpůsobením bytu? 
Útlá knížka je určena těm, kteří pečují o dlouhodobě nemocné nebo 
domácí péči zvažují. Přináší praktické informace, rady a podněty jak 
k rozhodování se o péči, tak k jejímu dobrému zvládnutí. Text inicioval 
tým odlehčovacích asistentek Cesty domů, který je s pečujícími denně 
ve styku.

Pečující rodina | Doprovázející lidé | Sociální pracovníci | 
Psychologové | Zdravotníci
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Podpoříte další vydání  
žádaných publikací?

Ladislav Muška
Vážení truchlící a ostatní hosté
Poezie posbíraná při poslední pouti
Další vydání žádané publikace

72 stran

Drobná knížka laskavého funerálního humoru pro obveselení nebo pro 
společné předčítání. Knížku zvláště ocení ti, kteří rádi objevují kouzlo 
nechtěného a taje a nástrahy naší mateřštiny. Vedle zábavy může po-
sloužit i učitelům češtiny: velmi atraktivní formou se dá objevovat, kolik 
nechtěného (veselí) dokáže napáchat maličko pozměněná stavba věty…

Zatím nepřekonaný bestseller našeho nakladatelství...

Literatura pro každého

Podpoříte nové publikace  
pro truchlící rodiče?

Martina Špinková
Malé dobré zprávy
69 stran

Více než tisíckrát již lidé z domácího hospice Cesta domů otevírali 
dveře domova, kde někdo umíral a jeho blízcí mu chtěli být nablízku. 
Každé dveře byly jiné, každý osud za nimi také. Autorka vybrala pár de-
sítek skutečných příběhů, které Vás dojmou i potěší, možná Vás zbaví 
strachu, ale především v nich asi potkáte kus sebe sama.

Také máte strach si číst o konci života? Hospic je často pro lidi syno-
nymem smutku, beznaděje, konce. Za jeho skutečnými či pomyslnými 
dveřmi je ale mnoho tichých radostí, opravdovosti, hezkých setkání, 
života. Když je obzor na dohled, dostane i všední život jakoby větší 
cenu, každá chvilka i každá drobnost mají svoji důležitost.

Kniha je určená komukoli, kdo se rád zbaví zbytečného strachu, 
laikům i odborníkům.

Brožury o truchlení, které souvisejí  
s různými typy úmrtí dětí
Naše vize ucelené edice brožur, které se týkají smrti dítěte, se realizuje 
vydáním tří nových publikací. Týkají se truchlení souvisejícího 
s různými úmrtími dětí. Všechny tři vycházejí z předloh vydaných 
britskou charitní společností Sands, budou ale doplněny odbornými 
fakty týkajícími se české reality a české legislativy. Brožury vyjdou ve 
druhé polovině roku 2018.

Zemřelo nám miminko
62 stran

Knížečka přináší všechny informace, které budete potřebovat v hodi-
nách, dnech a týdnech po smrti vašeho dítěte. Pomůže vám vyznat se 
ve vlastních pocitech, poradí, jak to říci rodině a přátelům, jak si utřídit 
a uchovat vzpomínky, jak dítě obejmout a chovat, jak o dítěti mluvit 
a jak mu říkat, jak dítěti uspořádat pohřeb, jak zařídit úřední záležitosti, 
jak procházet truchlením a mnoho dalších užitečných rad. Překlad 
Zora Freiová

„Přál bych si, aby nám tehdy někdo jasně řekl: Klid, není žádný spěch. Měli bychom 
čas na utřídění myšlenek a na rozhodování, co, kdy a jak teď máme dělat, co pro 
nás bude nejlepší.“ 

Táta

Truchlící rodiče, sourozenci | Učitelé | Vychovatelé | Psychologové
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Podpoříte nové publikace  
pro truchlící rodiče?

Našemu dítěti zemřel sourozenec
40 stran

Děti bývají hluboce zasaženy, když umře miminko. Naše brožurka je 
určena rodičům, členům a přátelům rodiny a všem, kteří přijdou do 
kontaktu s dítětem, kterému umřel bratr nebo sestra v kojeneckém 
věku. Rady se budou týkat toho, jak smrt miminka dítěti oznámit, na 
jaké reakce se připravit, jak odpovídat na otázky, jak při tom zacházet 
se svými vlastními emocemi, jak se vrátit do všednodenního rutinního 
provozu rodiny a zapojit do něho dítě, jak dítě připravit na další těho-
tenství a nového sourozence poté, co jedno miminko zemřelo, a dalších 
témat. Překlad Zora Freiová

„Pár týdnů po tom, co se náš druhý synek narodil mrtvý, náš starší, tehdy dva a 
půlletý, řekl zčistajasna: ´Náš dům je pro mě až moc smutný.´ Uvědomili jsme si, 
že syn potřebuje pomoc a podporu a že zkrátka musíme něco dělat jinak.“ 

Maminka

Truchlící rodiče, sourozenci | Učitelé | Vychovatelé | Psychologové

Hlavně pro táty
38 stran

Brožurka je věnovaná truchlení otců. Vznikla na základě zkušeností 
tatínků, kterým zemřelo dítě. Vyprávějí, co jim tehdy chybělo, co potře-
bovali vědět a na co se připravit. Najdeme zde nejzákladnější témata: 
fyzická a emocionální manifestace zármutku, sdělování zprávy rodině 
a přátelům, utváření a uchování vzpomínek a také to, kde najít podporu 
a pomoc. Většina informací se hodí jak pro truchlící otce, tak pro mat-
ky. Jenomže na truchlící táty, na jejich city a na to, čím si procházejí, se 
často v praxi zapomíná. Tato knížečka je tedy určena právě tatínkům. 
Dočtou se, jaké je asi čekají emoce a pocity, jak se s nimi vyrovnávat, 
jak mluvit s dalšími lidmi, jak s dětmi. Jaká je čekají rozhodnutí, jak si 
mají hledat a zajistit podporu, jaká úskalí je čekají v partnerském vzta-
hu s truchlící maminkou, jak na intimní život či nové těhotenství, jak se 
mají vrátit do práce, jaké mohou být reakce okolí a další témata.
Překlad Zora Freiová

„Když umřel náš synek, můj smutek mě odnesl do podivných nevídaných míst. 
Zažíval jsem naprosto jiné a velmi silné emoce.“ 
Táta

Truchlící rodiče, sourozenci | Učitelé | Vychovatelé | Psychologové
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Podpoříte nové letáky?

Jindřiška Prokopová, Gražina Kokešová Kleinová
Jak truchlí dospívající
10 stran

Leták navazuje na osvědčený a několikrát vydaný leták Děti truchlí 
jinak. Zohledňuje skutečnost, že dospívající mladí lidé jsou samostatná 
kategorie; již ne děti, ale ještě ne dospělí. Není snadné jim být nablízku 
ani za normálních okolností, natož pak tehdy, když se musejí vyrovná-
vat se ztrátou prarodiče, kamaráda, rodiče, sourozence. Leták pomůže 
rodičům, učitelům a jiným dospělým se ve složité situaci zorientovat, 
stručně nahlédne do světa přemýšlení a zpracovávání ztráty u juniorů 
a pomůže vyvarovat se největších chyb. Vychází ve druhé polovině 
roku 2018.

Rodičům a prarodičům dospívajících dětí,  
profesionálům ve školství

Martina Špinková
Ještě není pozdě 
12 stran

Leták je primárně určený lidem, kteří se starají nebo se chystají starat 
o seniory. Je uspořádán jako rozcestník podle klíčových momentů, ve 
kterých se rozhoduje, jak člověk stráví konec svého života. Leták má 
být pomocníkem v dobrém rozhodování, aby člověk prožil dobře konec 
života a aby lékaři, ošetřovatelé a rodina nemuseli později litovat svých 
dřívějších rozhodnutí a vyčítat si je. Vychází ve druhé polovině roku 
2018.

Pro každého, zejména pro seniory, nemocné, pečující

Martin Loučka, Jindřiška Prokopová, 
Petra Josefína Stibitzová
Sešit pro děti, kterým někdo zemřel
34 stran

Tento sešit je pro menší i větší děti, kterým někdo zemřel. I když je 
smrt blízkého člověka velkou a opravdu bolestnou ztrátou, děti se 
s ní často dokáží vyrovnat velmi dobře, pokud mají možnost otevřeně 
mluvit o otázkách, obavách a pocitech, které prožívají. Takové rozho-
vory ale mohou být náročné a dospělí často nevědí, jak s nimi začít. 
Právě v takových situacích může tento sešit pomoci. 
Nominace na Zlatou stuhu 2017 a užší nominace v soutěži  
Nejkrásnější české knihy roku

V kapse obálky jsou vložena doporučení, jak se sešitem pracovat.

Děti od 5 do 15 let

Tento sešit je pro menší i větší děti, kterým někdo zemřel. I když je smrt blízkého 
člověka velkou a opravdu bolestnou ztrátou, děti se s ní často dokáží vyrovnat 
velmi dobře, pokud mají možnost otevřeně mluvit o otázkách, obavách a pocitech, 
které prožívají. Takové rozhovory ale mohou být náročné a dospělí často nevědí,
jak s nimi začít. Právě v takových situacích může tento sešit pomoci. 
V kapse obálky jsou vložena doporučení, jak se sešitem pracovat.

nebo úspěšný sešit pro děti?
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Myslíte si, že s dětmi nemáme mluvit o strachu, smutku, stýskání, 
o smrti? Myslíte, že je to nezajímá nebo že je máme před tématy, 
kterých my se bojíme, chránit? Mohou děti pomáhat v péči o umírající 
členy rodiny? Jak pomoci dětem od strachu o jejich nejbližší? Bojí se 
děti nemoci nebo nemocnice? Nebojte se dětem pořídit naše knížky 
a povídat si s nimi. Potřebují Vaše názory, Vaše odpovědi a Vaši 
blízkost.
Edice Bludiště – inspirace pro rodiče, pedagogy, psychology i děti 
k povídání o důležitých, byť někdy nelehkých tématech, která se nás 
všech týkají.

Radek Malý, Bára Valecká
Nikolka a dvě mámy
12 stran

Druhé z našich leporel vstupuje odvážně do velkých témat. Holčička 
Nikolka má „dvě mámy“: jedná se vlastně o maminku a o Nikolčinu 
tetu, maminčino dvojče. Jemným způsobem děti učí tomu, že každá 
rodina je jedinečná a někdy je dobré se zastavit a té svojí se podívat do 
očí. Výtvarnou knížku Báry Valecké provází text Radka Malého, křehký 
a zároveň silný.

Pro děti od 2 let

Podpoříte nové knihy pro děti?

Martina Špinková
Knížka o tajemství
48 stran

Tajemství patří k našemu životu; jak tajemství hezká, která je dobré 
si uchovávat, tak těžká, která je dobré sdílet. Kniha se lehce dotýká 
toho, co je a co není tajemství, jak s ním můžeme zacházet, jak ctít cizí 
tajemství a kde má tajemství své místo.

Pro děti od 3 let

Stein Erik Lunde, Øyvind Torseter
Nemůžu usnout
40 stran

„Klučičí“ knížka o truchlení, jemná, něžná, poetická. Chlapeček, 
který nemůže v noci spát, nachází bezpečí v tátově náruči. Tehdy se 
odváží a ptá se na věci, které ho trápí. Spí ptáci v noci? A lišky? A co 
maminka, která umřela: kdy už se probudí a vrátí se domů? Táta 
a chlapec na noční procházce, otázky plné úzkosti, laskavé a jasné 
odpovědi jeho táty, jistota a klid pod hvězdami. To je kniha, která 
obohacuje naši produkci o jiný rozměr, jak obsahový, tak výtvarný. 
Překlad Marie Novotná

Pro děti od 3 let

EdicE BludiŠtě
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Podpoříte naše osvědčené  
dětské knihy?

Pernilla Stalfelt
O smrti smrťoucí
32 stran

Může si člověk vzít do hrobu koně nebo mobil? Umí zmrzlina připome-
nout člověka, který zemřel? Co to znamená, když je vlajka na půl žerdi? 
Má strašidlo někdy ponožky? Je duše neviditelná? Každému někdy 
začne vrtat hlavou, co je to smrt…

Překlad Dagmar Hartlová

Děti od 5 let

Marka Míková, Bára Valecká
A smutek utek
32 stran

Smutky jsou různé. Klučičí a holčičí, malé a velké, vysvětlitelné a nevy-
světlitelné, důvodné a bezdůvodné, příjemné a nepříjemné… ale všech-
ny smutky jsou vlezlé. Vlezou do člověka a pak se v něm usadí. Smutků 
je hodně, není lehké s nimi žít. A dá se proti nim něco dělat?
Smutek známe všichni a víme, že není lehké jej léčit. Jedna z mož-
ností je ho pojmenovat, ukázat na něj. Autorce se to v osmi příbězích 
různých druhů smutků velmi daří. Mistrně pracuje s nedořečeností, 
spojuje reálné situace s barevnou fantazií, na niž pak jemně navazují 
ilustrace Báry Valecké.

Děti od 7 let

Martina Špinková
Anna a Anička
O životě na začátku a na konci

48 stran

Anička se narodí na svět, kde se jako většina z nás potká se svou babič-
kou. Hraje si s ní, učí se od ní, povídají si spolu a mají také tajemství. 
Jak Anička roste a poznává svět, babička pomalu odchází. Anička je tu 
s babičkou až do konce a dokáže si s ní hrát i potom. Jak se to stane?

Doufáme, že kniha otevře dveře k tomu, o čem se zvláště dospělým 
mluví těžko, ale děti se jich na to přesto ptají.

Děti od 4 let

Laurie Krasny Brown a Marc Brown
Když Dinosaurům někdo umře
Malá knížka o velkých starostech pro malé i velké
Další vydání oblíbené publikace

32 stran

Dinosaurům někdo umřel… Vám ne? Ale ano. Naše rodiny vypadají 
velmi podobně. Nikdo nejsme na světě napořád a každý se několikrát 
v životě setkáme s tím, že nám zemře někdo milý a hodně blízký. Ztratí 
se nám člověk, jehož život byl s naším hodně propleten, a teď nám moc 
chybí a neumíme to pochopit. Děti jsou na tom úplně stejně: také ony se 
musejí vyrovnávat s naší konečností. Mají spousty otázek, plno starostí, 
krásných nápadů, umějí si opatrovat vzpomínku. Potřebují, abychom jim 
na otázky odpověděli, starosti nesli s nimi, nápady jim pomohli uskuteč-
nit a vzpomínky uchovat.

Děti od 3 let
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Diář 2018

Vzniká již tradičně v osvědčené spolupráci s papírnictvím papelote 
podobně jako v minulých letech, letos opět s citáty.

Kalendář 2018

Kalendárium v designu rodinného kalendáře, tentokrát s výběrem 
ilustrací z výtvarného papírnictví z nakladatelství Cesta domů. Podobně 
jako každý rok to je vhodný dárek pro děti, přátele, rodinu, obchodní 
partnery, zaměstnance.

Diář 
2019

design se chystá

Adventní čtení
Povídky a básně od současných i dalších českých autorů vydala Cesta 
domů v podobě výtvarně zajímavých komponovaných knih ke čtení 
v adventu již čtyřikrát. Jedná se o texty současných autorů, většinou 
psaných přímo pro tuto publikaci doplněných povídkami a básněmi  
starších či velmi dávných autorů. Cílem je upozornit čtenáře na to, že 
existuje současná literatura, že autoři jsou tu a účastní se i takovýchto 
akcí. Snažíme se povzbudit čtenáře ke čtení v rodinách či mezi přáte-
li – a zdá se, že se to daří. Ilustrace Šarlota Filcíková, Adriana Skálová 
a Martina Špinková

Vyberete si z naší nabídky dárků 
pro zaměstnance či partnery?
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Další motivy najdete v našem e-shopu či v dobročinných obchodech Cesty domů.

Chcete obdarovat své 
zaměstnance, partnery, 
přátele? Mít originální 
PF? Potřebujete dárek, 
který se běžně nekoupí? 
Potěší Vás, když podpoříte 
Cestu domů a její činnost? 
Naše papírnictví a drobné 
dárkové publikace jsou tu 
připraveny přesně pro Vás.

Balicí papíry

Blok pro radost

Blok pro radost obsahuje univerzální diář, hodně místa na poznámky, 
místo na zapisování kontaktů a především prostor pro malé radosti. 
Listy uvnitř jsou jak prázdné, tak linkované, čtverečkované nebo s no-
tovou osnovou. Blok je vyroben z recyklovaného papíru, má kulaté 
rohy, kroužkovou vazbu a je ve formátu A5. Vybrat si můžete z několika 
vzorů: s opicemi, pštrosem, vlkem, želvou, žirafami nebo s tužkami bez 
nápisu či s nápisem.

Sešity
Linkované sešity do školy i do práce s třemi motivy – medvědi, tužky či 
staré hračky.

Naše výtvarná 
nabídka
Doufáme, že si u nás vyberete 
dárek pro své blízké. Můžete 
zkombinovat třeba blok, přání 
a balicí papír ve stejném designu 
našich výtvarníků.

Dárkové zboží můžeme připravit 
podle Vašeho přání
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Bloky

Blok A4, A5, A6

Bloky v našem vlastním designu na každodenní 
poznámky, nápady, recepty, seznamy a úkoly. Listy 
jsou čistě bílé, obálku zdobí grafické motivy.

Záložky

Každá kniha by měla mít svou zá-
ložku. Je to vhodný drobný dárek. 
Doufáme, že si u nás vyberete. 
Některé můžete zkombinovat 
i s blokem, přáním nebo i dárko-
vým papírem.

www.cestadomu.cz

CD-Tiskoviny-2012-zalozka-74x210.indd   86 9.10.2012   17:26:43

www.cestadomu.cz
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Přání
Rozevírací přání, vybírat můžete 
většinou z podobných motivů 
jako u bloků.

www.cestadomu.cz

CD-Tiskoviny-2012-zalozka-74x210.indd   88 9.10.2012   17:27:36

Dárkové zboží můžeme připravit 
podle Vašeho přání
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Pohlednice

Autoři: Anna Fábry, Šarlota Filcíková, Pavla Hroudová, Anna Konečná,  
Jana Nachlingerová, Matěj Pospíšil, Adriana Skálová, Alžběta Skálová,  
Petra Josefína Stibitzová, Martina Špinková, Barbora Valecká

Přání a kondolence

Autoři: Martin Herold, Tereza Říčanová, Adriana Skálová, Petra Josefína Stibitzová,  
Pavla Hroudová, Dana Svobodová, Martina Špinková, Barbora Valecká

Nabídku pohledů a přání stále 
doplňujeme o nové.

Mnoho dalších motivů najdete 
v našem e-shopu či v našich 
dobročinných obchodech. 

CD_pohledy_a_prani_2015.indd   26 26.8.2015   12:52:47

Dárkové zboží můžeme připravit 
podle Vašeho přání



Kontakty

Nakladatelství Cesta domů
u Bubenská 3, Praha 7
Šéfredaktorka: Martina Špinková 
martina.spinkova@cestadomu.cz, 776 065 696
Jednatel: Vojtěch Kozlík 
vojtech.kozlik@cestadomu.cz, 603 247 921
@ nakladatelstvi@cestadomu.cz  
(distribuce, náměty, kritika, reflexe)
! www.cestadomu.cz/nakladatelstvi

Dobročinné obchody Cesta domů
u Bubenská 3, Praha 7 / Bělohorská 90, Praha 6
1 777 702 463 / 778 786 719 / 724 241 590
 Otevřeno: pondělí až pátek 10–18 hodin
! eshop.cestadomu.cz
! www.facebook.com/dobrocinnyobchodCD

Nezisková organizace Cesta domů, z. ú., zřídila pro 
provoz nakladatelství a dobročinných obchodů 
dceřinou organizaci, společnost ProCestu s. r. o.,  
IČ: 03131688. Je jejím stoprocentním vlastníkem.

Možnosti podpory

Naším cílem je 
dostat knihy 
k lidem, kterým 
pomohou
K čemu přispějete, 
když knihy podpoříte?
Většina z nás chce zemřít doma, ale většině 
z nás se toto přání nevyplní. Cesta domů, k níž 
nakladatelství patří, se snaží situaci změnit. Naše 
publikace pomáhají otevírat témata týkající se 
smrti a zároveň jsou oporou všem, kteří se ocitnou 
v její blízkosti. Naše publikace odebírají hospice, 
nemocnice, psychologické poradny, hasiči, policisté 
a školy. Očekávají od nás, že naše publikace jsou pro 
ně stále k dispozici. Snažíme se, abychom měli nové 
potřebné tituly a včas dělali dotisky. Bez podpory 
to nejde.

Jak nás můžete podpořit?
Staňte se naším dárcem – podpořte vydání nové 
publikace či další vydání těch již osvědčených. 
Zašleme Vám potvrzení o daru pro daňové účely. 
V knize Vás uvedeme jako dárce tak, jak si budete 
přát.

Objednejte si naše knihy – poslouží například ve 
školách, školkách, v nemocnicích, u záchranných 
služeb a samozřejmě doma. Pomohou v práci 
lékařům, pedagogům, psychologům, sociálním 
pracovníkům a dalším. V případě odběru většího 
množství je možné publikaci označit logem, doplnit 
věnování či po dohodě jinak upravit.

Nakupte dárky rodině, zaměstnancům 
i obchodním partnerům – v naší nabídce jsou 
dárky, které potěší dvojnásob: nejenže jimi 
obdarujete druhé, ale také přispějete na dobrou věc. 
Rádi pro Vás připravíme individuální nabídku či 
vyrobíme předměty na zakázku.

Doporučte naše knihy – znáte knihovnu, 
poradnu, školu či jinou instituci, kde by naše knihy 
potřebovali? Seznamte nás, rádi se domluvíme na 
spolupráci.

Budete naším dárcem – za každý Váš dar Vám 
zašleme potvrzení o daru pro daňové účely 
a uvedeme Vás, budete-li si to přát, mezi našimi 
dárci. V případě zájmu o spolupráci či jakoukoliv 
formu podpory nás kontaktujte, prosím, na 
e-mailu nakladatelstvi@cestadomu.cz



Ztratili se, nebo vědí, kam jdou?
Některé z nich to mají domů jen kousek,  
jiné velmi daleko. Ale v zimě jsou noci  

dlouhé a na cestu je dost času.

Takový mravenčí rozum nepostačuje,  
abychom postihli a pochopili celou pravdu.

A pak se smáli a objímali.
Uvnitř je schovaná mušle, hlemýžď, želva, housenka.

To mi teda řekni, co jsou tohle za cvoci.

Smrt je tajemství a porozumět jí  
je zrovna tak těžké jako chytit  

úhoře holýma rukama.

Kdo to klepe?

(z knih Cesty domů)


