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O nakladatelství

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
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PřipravujemePřipravujeme

Rana Awdish
V šoku
Jak se ze mě stala lepší doktorka, protože jsem málem umřela

290 stran

Autorka, internistka z velké americké nemocnice, vydala drtivě osobní 
a naléhavou výpověď o své vlastní těžké nemoci a cestě k uzdravení. 
Kniha vypráví příběh o zápase s krutou bolestí, o smrti očekávaného 
dítěte, o zážitku své vlastní klinické smrti a o tom, jak snadno ztratí 
pacient důvěru k lékařům a jak těžce ji opět hledá. Kniha apeluje na lé-
kaře a zdravotní sestry, aby opustili profesí a zvykem vnucený odstup 
a učili se účasti, soucitu a empatické komunikaci s pacientem. Je ur-
čena jak profesionálům ve zdravotnictví, tak laikům. Z knihy citujeme: 
„Díky bolesti a utrpení jsem dostala dar: uvědomila jsem si, jak jsem 
dřív byla nechápavá. Potřebovala jsem deset let, abych pochopila, že 
lékař má za úkol dívat se tímtéž směrem, jako jeho pacienti.“ Překlad 
Jan Čábela

Pro lékaře | Zdravotníky | Veřejnost

Kathryn Mannix
Mít konec na paměti
Umírání v době popírání

350 stran

Kniha zkušené britské paliativní lékařky shrnuje její celoživotní zkuše-
nosti a postřehy a zároveň je mementem adresovaným moderní západ-
ní společnosti: Lidé jsou smrtelní a smrt je věc reálná a vážná, nikoli 
strašná. Jenže dnes se o smrti nemluví, vytěsňuje se a popírá, a tak 
se snadno může strašnou stát. Autorka ve třiceti příbězích o dobrém 
i špatném umírání nás vede k tomu, že je nejvyšší čas o smrti přemýš-
let, informovat se, mluvit, ptát se a dostávat odpovědi. Jinak se nám 
může stát, že místo prostého lidského umření ve vlídném prostředí 
zažijeme protahované umírání v nemocniční mašinérii. Překlad Zora 
Freiová

Pro pečující | Studenty | Zdravotníky | Veřejnost 
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Publikace na naše téma
Paliativní péče

Chcete si prohloubit vzdělání v paliativní péči? Chcete lépe 
komunikovat se svými pacienty? Nebo naopak: nevíte, jak mluvit 
se svým lékařem? Chcete pečovat o svého blízkého a nevíte, zda to 
zvládnete? Přemýšlíte o náboženských a filosofických tématech, která 
konec života přináší? Řešíte etická dilemata spojená s koncem života? 
Možná Vám v knihovně chybí několik našich publikací. Některé jsou 
určeny lékařům a zdravotním sestrám, mnoho z nich však poskytuje 
rady, informace či inspiraci pro každého z nás.

Justin Amery
Opravdu praktický průvodce dětskou 
paliativní péčí 
pro doktory a zdravotní sestry kdekoli na světě

516 stran 

Odborná kniha dětské paliativní péče. Je postavena jak na vědeckém 
výzkumu Justina Ameryho, tak na jeho dvacetileté zkušenosti 
dětského paliativního lékaře v různých částech světa. Autor striktně 
zastává týmovou práci a celostní přístup k pacientovi a jeho rodině. 
Trvá na pečlivé a moderní léčbě bolesti a dalších symptomů, zároveň 
neustupuje ani o krok od nezbytnosti citlivé a otevřené komunikace, 
lidského a pravdivého sdělování závažných zpráv, učí, že hra má 
nezastupitelnou roli v životě nemocného dítěte, neopomíjí ani 
truchlení a prevenci syndromu vyhoření u pečujících. Ve druhé části 
najdou lékaři a sestry lékový brevíř vhodný pro dětskou paliativní péči 
a pracovní listy pro administraci týmové práce při paliativní léčbě. 
Knihu užije ve své praxi každý, kdo pečuje o těžce nemocné, nejen 
zdravotníci. Vychází ve spolupráci s Českou společností paliativní 
medicíny. Překlad MUDr. Lucie Hrdličková

Pediatři | Dětští paliatři | Zdravotní sestry |  
Členové paliativních týmů
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Publikace na naše téma
Paliativní péče

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 ne-
jen poutavě vypráví příběhy, ale nabízí i řešení, vzdělání a inspiraci. Ve 
druhé části publikace je odborně fundovaný materiál ke studiu a pře-
hled 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

Ken Hillman
Kapačka, cévka, houkačka
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, ale i na své vlastní. Přímo a bez velkých okolků nám důrazně 
staví před oči, že není nikdo ani nic, kdo to za nás lépe zařídí. Nemocni-
ce, 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 hodně zostra, jeho kniha je přívětivá a okouzlující. 
Překlad Lenka Kapsová

Pro každého, zejména pro ty, kteří pečují  
nebo budou pečovat o staré rodiče
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Publikace na naše téma
Paliativní péče

Alžběta Marková a kolektiv
Hospic do kapsy
Příručka pro domácí paliativní týmy

156 stran

Druhé aktualizované vydání úspěšné publikace vycházející z příručky 
skotských paliativních týmů. Text druhého vydání je rozsáhleji pře-
pracován a dle současných zkušeností aktualizován našimi předními 
paliativními odborníky a těmi, kdo knihu denně užívají. Druhé vydání 
je v měkké vazbě, zůstává mu ale pracovní styl příručky, do níž si lé-
kaři a sestry v terénu píší své vlastní poznámky a zkušenosti. Kniha je 
určená všem, kteří pracují s těžce nemocnými pacienty na konci života, 
speciálně pak těm, kteří potřebují mít v terénu moudrého rádce vždy 
pohotově při sobě. Doporučujeme každému, kdo byl spokojeným vlast-
níkem prvního vydání.

Zdravotníci | Studenti | Psychologové | Sociální pracovníci

Zdeněk Kalvach
Manuál paliativní péče o umírající pacienty
Pomoc při rozhodování v paliativní nejistotě

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 na jaře 2019.

Zdravotníci | Politici | Etici | Studenti | Psychologové | 
Sociální pracovníci
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Publikace na naše téma
Paliativní péče

O organizaci paliativní péče
Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy 
členským zemím

50 stran

Zásadní a stále aktuální dokument celoevropského významu, který 
klade důraz na paliativní péči jako nesmírně významnou součást systé-
mu zdravotnických služeb, definuje základní pojmy v oblasti paliativní 
péče a shrnuje zkušenosti z mnoha zemí. Doporučuje opatření nezbyt-
ná k dalšímu rozvoji paliativní péče na mezinárodní úrovni a k vy-
tvoření národního rámce pro paliativní péči v jednotlivých členských 
zemích. Součástí dokumentu je i velmi cenná podrobná důvodová 
zpráva.

Zdravotníci | Manažeři ve zdravotnictví | Politici | Etici | Studenti

Lukas Radbruch, Sheila Payne a kolektiv
Standardy a normy
hospicové a paliativní péče v Evropě
Doporučení Evropské asociace pro paliativní péči

64 stran

Materiál definuje koncepci paliativní péče, popisuje potřebné základní 
organizační struktury a postupy. Je prakticky využitelný při zakládání 
a práci mobilních hospiců, které jsou v Evropě základní formou, kterou 
se paliativní péče poskytuje. Publikaci Evropské asociace paliativní 
péče vydala Cesta domů ve spolupráci s Českou společností paliativní 
medicíny. Překlad Ondřej Sláma a Jan Dvořák

Manažeři ve zdravotnictví | Politici | Zdravotníci

Atualizované 

vydání
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Publikace na naše téma
Paliativní péče / Pro pečující osoby a zdravotníky

Martina Špinková, Daniela Tausch-Flammer
Jak být nablízku
Provázení posledními týdny a dny života

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

Martin Loučka, Štěpán Špinka, Martina Špinková
Eutanazie
Víme, o čem mluvíme?

56 stran

Zajímavou a užitečnou publikaci jsme aktualizovali podle zkušeností 
ve světě z posledních několika let. Vysvětluje základní pojmy a pozadí 
problematiky, sumarizuje podstatná dilemata, reflektuje aktuální situa-
ci a zkušenosti s eutanazií ve světě a přináší nové inspirace do součas-
né, nepříliš fundovaně vedené diskuse o eutanazii. Publikace je určena 
každému, kdo se nespokojí s planými klišé a kdo chce být poučeným 
partnerem v diskusi na důležité a nesnadné téma.

Zdravotníci | Politici | Etici | Studenti | Sociální pracovníci
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Publikace na naše téma
Pro pečující osoby a zdravotníky

Daniela Tausch-Flammer
V době zármutku
Těm, kteří ztratili blízkého člověka 
Těm, kteří je provázejí

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 pracovníci | 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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Publikace na naše téma
Literatura pro každého

Jiří Pilka
Chvíle po západu slunce
(malé rady seniorům)

64 stran

Osmdesátiletý autor pro osmdesátileté čtenáře. Publicista, muzikolog 
a spisovatel píše krátká zamyšlení nad všedními i nevšedními sta-
rostmi a radostmi, s nimiž se potýkají lidé, kterým hlava či tělo už ve 
všem neslouží, protože již docela dlouho putují po této zemi. Učí (i sám 
sebe), že je třeba přijmout realitu a v jejím rámci si pěstovat svobodu, 
odvahu, hledat sílu a trpělivost a objevovat malé radosti. Praktické 
rady, historky a povzbuzení v jedné malé knížce.

Vhodné jako dárek pro prarodiče, když si nevíte rady a chcete jim 
udělat radost.

Senioři a jejich blízcí

Ladislav Muška
Vážení truchlící a ostatní hosté
Poezie posbíraná při poslední pouti

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
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Publikace na naše téma
Literatura pro každého

Byltě jeden člověk
Lidová balada s ilustracemi Martiny Špinkové

30 stran

Dárková publikace v bibliofilském provedení na nesmrtelné téma 
smrtelníka, kterého potká uprostřed jeho života Smrt. Snaží se ji 
přemluvit, Smrt se ale přemluvit nedá. Text lidové balady doprová-
zejí pozvolným tempem grafické listy Martiny Špinkové. Dvojstrany 
s úsporným, ale hlubokým textem jednotlivých dvojverší vybízejí 
k zamyšlení a rozjímání.

Kniha pro kohokoli, kdo se nebojí na chvíli zastavit

Jeanette Bresson Ladegaard Knox
Přemýšlet znamená vydat se  
na objevitelskou plavbu
60 stran

Knížka pro učitele, vychovatele a třeba i rodiče, kterou autorka 
doprovodila svoji knihu „Je smrt jako duha?“. Nabízí pohled na to, 
jak s dětmi vést a jak se učit vést rozhovory o důležitých tématech. 
Využívá k tomu způsob sókratovského dialogu a celé je to neseno 
myšlenkou, že na nelehké otázky hledáme odpovědi spolu s dětmi, 
že jsme rovnými partnery, kteří doprovázejí a od dětí se učí, nikoli 
těmi, kteří vědí, jak to je. Kniha obsahuje vzorové dialogy a návody, 
především určené učitelům. Překlad z dánštiny Lucie Grant a Kateřina 
Marková

Učitelé | Rodiče | Vychovatelé
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Publikace na naše téma
Literatura pro každého

Joyce Farmer
Ráchel a Lars
Obrázkový deník dvojího odcházení

208 stran

Americká autorka ilustruje v několika cenami ověnčeném komiksu 
život svých starých rodičů Larse a Ráchel, kteří strávili dlouhý život 
v láskyplném manželském vztahu… Ukazuje, jak zvládají křehkost 
nejnáročnějšího období svého života a jaké veselé i těžké situace to 
přináší jí samotné.

Laura žije obyčejný život: má muže, dospělého syna, kamarádky, práci. 
Má také stárnoucí rodiče, na které doléhají nemoci, omezují je v pohy-
bu i v myšlení, přivolají chtěná i nechtěná vyšetření, pobyty v nemoc-
nici i útěky zpátky domů. Laura hledá způsoby, jak rodičům pomoci,
jak přitom respektovat jejich touhy a přání – a zároveň si uchovat svůj 
život, svoje vztahy a svoji vlastní svobodu. Několika cenami ověnčený 
komiks vykresluje až tuctový příběh: všichni ho známe, protože se 
v nekonečných variacích opakuje v našich rodinách a okolí. Překlad 
Marek Roesel

Pečující děti | Vnoučata a pravnoučata | Kdokoli

Lubomír Ondračka a kolektiv
Smrt a umírání v náboženských 
tradicích současnosti
118 stran

Sborník obsahuje články pěti předních českých odborníků, kteří před-
stavují pojetí smrti a umírání v náboženských tradicích hinduismu, 
islámu, křesťanství, judaismu a buddhismu. Texty jsou písemně zpraco-
vané přednášky Lubomíra Ondračky (hinduismus), Luboše Kropáčka 
(islám), Tomáše Halíka (křesťanství), Milana Lyčky ( judaismus) a Marka 
Zemánka (buddhismus), které byly předneseny na přednáškovém cyklu 
Cesty domů v Městské knihovně v Praze. Editor Ondřej Krása

Studenti | Veřejnost | Zájemci o východní náboženství 
Religionisté, lingvisté a etnologové
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Publikace na naše téma
Literatura pro každého

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 
synonymem smutku, beznaděje, konce. Za jeho skutečnými či pomy-
slnými 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 všem milovníkům příběhů

Rachel Joyce
Milostná píseň Queenie Hennessyové 
331 stran

Hlavní hrdinka románu, těžce nemocná, napíše pohlednici své dávné 
platonické lásce. A muž se, celkem bez jasného důvodu a poněkud ne-
pochopitelně, 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 hrdinka 
na konci žije: řeholní sestry a ostatní jeho obyvatelé, jejich besedy, přá-
telské mudrování i jejich odcházení. Kniha se zalíbí těm, kteří mají rádi 
neprvoplánové příběhy o lásce a tajemství. Překlad Hana Holubkovová

Beletrie
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Brožury o truchlení, které souvisejí  
s různými typy úmrtí dětí
Naše vize ucelené edice brožur, které se týkají smrti dítěte, se realizuje vydáním 
dalších nových publikací. Týkají se truchlení souvisejícího s různými úmrtími dětí. 
První dvě vycházejí z předloh vydaných britskou charitní společností Sands, jsou ale 
výrazně doplněny odbornými fakty týkajícími se české reality a české legislativy.  
Třetí, letošní knížka je dílem autorek pracujících  v podpůrném týmu Cesty domů..

Publikace na naše téma
Truchlení

Naše miminko zemřelo
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

Truchlící rodiče, sourozenci | Učitelé | Vychovatelé | Psychologové
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Publikace na naše téma
Truchlení

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

Truchlící rodiče, sourozenci | Učitelé | Vychovatelé | Psychologové

Kristin Meekhof a James Windell
Knížka pro vdovy na prvních pět let
272 stran

Vdov je mnoho a musejí zvládnout často mnoho let života v osamělosti. 
Kniha Kristin Meekhof a James Windell Widows Guide to Healing 
je knihou pro jednu nejčastější a ve všech kulturách nejohroženější 
skupinu osamělých – pro vdovy. Kniha nabízí zcela konkrétní pomoc 
do těžkých prvních týdnů po úmrtí manžela, ale její silná stránka tkví 
i v tom, že na rozdíl od mnoha jiných počítá s pětiletým obdobím, 
kterým vdovy provází. Nabízí jak mnoho praktických rad a postupů 
v oblastech, kde je toho potřeba, tak mnoho výpovědí vdov, které 
si truchlením prošly a byly ochotny se o své prožitky a zkušenosti 
podělit. Autorka pracovala mnoho let se skupinou 100 vdov různého 
stáří a z jejich názorů a zkušeností v knize výborně vychází, je to cenný 
potenciál této publikace. Kniha má mnoho výborných hodnocení 
v internetových knihkupectvích. Překlad Lenka Kapsová

Vdovy | Jejich blízcí | Psychologové | Sociální pracovníci

Měsíc po smrti manžela jsem byla jako v mlze. Začalo to vlastně už předtím, než 
umřel. Byl nemocný, ale nevědělo se, co mu přesně je. Musela jsem zařídit spoustu 
věcí, ale vůbec jsem na ně neměla energii. Bylo například potřeba podat novou 
žádost o stipendium pro naši nejmladší dceru, když najednou neměla otce. Jenže 
co mě to stálo sil!

Kellie, 44

Hrozně mi vadilo, že jsem najednou osamělá matka. Přiznám se, že jsem vždycky 
byla hrdá na to, že jsme s mužem překonali všechny krize, protože jsme se měli 
doopravdy rádi a protože nám záleželo na tom, abychom byli dobří rodiče. Teď 
jsem musela všechno zvládnout sama – jako ty rozvedené matky, které jsem vídala, 
jak celé uštvané vyzvedávají děti ze školy.

Angie, 42
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Publikace na naše téma
Letáky – truchlení

Jindřiška Prokopová,
Gražina Kokešová 
Kleinová
Puberťáci truchlí 
po svém
10 stran

Leták navazuje na osvědčený 
a několikrát vydaný leták Děti 
truchlí jinak. Zohledňuje skuteč-
nost, 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 vyrovnávat 
se ztrátou prarodiče, kamaráda, 
rodiče, sourozence. Leták pomůže 
rodičům, učitelům a jiným dospě-
lým se ve složité situaci zorien-
tovat, stručně nahlédne do světa 
přemýšlení a zpracovávání ztráty 
u juniorů a pomůže vyvarovat se 
největších chyb. 

Akutní pomoc / Truchlení

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 rozhodu-
je, jak člověk stráví konec svého 
života. Leták má být pomocní-
kem 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.

Zvažování
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Publikace na naše téma
Letáky – malí užiteční rádci

Abeceda domácí 
paliativní péče
aneb Pan Ptáček se ptá

Leták, 12 stran

Kolik lidí je potřeba na péči 
doma? Jak mohu pomoci pečující 
mámě? Kdo a jak předepisuje 
pleny? Informační leták zpraco-
vaný na základě dotazů klientů 
přináší odpovědi na nejčastější 
otázky, které si klademe, než se 
rozhodneme pro péči hospice. 
Může nám pomoci, když sami 
zvažujeme péči o člověka na 
konci života nebo když při zva-
žování pomáháme těm, kteří 
se rozhodují. Součástí letáku je 
i vysvětlení nejčastějších pojmů 
v paliativní péči.

Sdělování / Pečování 

Děti truchlí jinak
Jak s dětmi dobře projít 
obdobím smutku

Leták, 6 stran

Proč děti netruchlí jako my a jak 
si můžeme spolu navzájem po-
máhat? S dětmi a koncem života 
máme pramálo zkušeností, zato 
máme mnoho mylných představ 
a obav v situacích, kde nejsou 
třeba. Často chybujeme tehdy, 
když máme pocit, že děláme pro 
děti, které se setkaly se smrtí 
svých nejbližších, to nejlepší. 
Zpracováno podle PhDr. Zdeňka 
Matějčka.

Akutní pomoc / Truchlení

Poslední chvíle
Jak postupovat při úmrtí 
blízkého člověka doma

Leták, 10 stran

Jaké máme možnosti, práva 
a povinnosti při úmrtí doma? 
Co musíme udělat nejdříve, na 
co naopak není spěch? Co je 
dobré udělat a co dělat vůbec 
nemusíme? Leták by měl vnést 
potřebný klid do chvil, které příliš 
často nezažijeme, a nemáme tudíž 
potřebné zkušenosti. 
Odborná spolupráce:  
JUDr. Helena Krejčíková

Akutní pomoc

Už je to na morfin, 
pane doktore?
Vysvětlení nejčastějších
nepravd, mýtů a báchorek
o opioidech

Leták, 6 stran

Opioidy nutně způsobují závis-
lost. Když lékař nasadí morfin, 
znamená to blízký konec. Po 
opioidech je člověk vždycky 
zmatený. Morfin tlumí dech a pa-
cient se dusí… Je tomu opravdu 
tak, nebo jde o nepravdivé mýty? 
Opioidy jsou základní léky na 
léčbu bolesti, užívají se s dobrým 
efektem a vedlejších účinků mají 
daleko méně, než si představuje-
me a než se bojíme. Leták jasnou 
formou podává základní infor-
mace, které bychom všichni měli 
znát. Zpracovala MUDr. Marie 
Goldmannová.

Akutní pomoc

připravujeme

Jindřiška Prokopová,
Gražina Kokešová Kleinová
Pro rodiče, kterým zemřelo dítě
Text brožury je orientován na rodiče, kterým umírá nebo zemřelo větší 
nebo i velké dítě. Autorky textu vycházejí ze svých bohatých zkuše-
ností, pracují s rodinami v Cestě domů jako sociální a psychosociální 
pracovnice.

Akutní pomoc / Truchlení
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Publikace na naše téma
Letáky – malí užiteční rádci

Můžeme si pomáhat I
Jak zvládnout péči 
o člověka, který je vážně 
nemocný

Leták, 6 stran

Stručný přehled základních mož-
ností, které pečujícímu současný 
systém zdravotní a sociální péče 
nabízí, možnosti finanční podpory, 
inspirace, jak pečovat i o své vlast-
ní potřeby i jak si říci o pomoc 
lidem kolem sebe. Leták je určen 
především těm, kteří pečují doma 
o člověka se závažnou diagnózou.

Sdělování / Pečování

Můžeme si pomáhat II
Jak být nablízku pečujícím 
a pozůstalým

Leták, 6 stran

Vaši známí či blízcí pečují o člena 
rodiny, který umírá. Nebo jim již ze-
mřel. Nevíte, jak s nimi mluvit, čím 
jim pomoci a čím naopak byste jim 
mohli ublížit? Neuděláte raději nic, 
vyhnete se jim a pak si to vyčítáte? 
Rady do situace, kterou každý z nás 
v životě několikrát projde.

Truchlení

Mýty a otázky 
kolem umírání 
a paliativní péče
Odpovědi na nejčastější 
dotazy a nejasnosti

Leták, 8 stran

Pracovníci hospice mohou zpo-
malit nebo uspíšit umírání. Umí-
rání je vždy plné bolesti a osamě-
ní, s tím nic nenaděláte. Paliativní 
péče je pouze pro staré lidi. Je 
to tak? Vysvětlení nejčastějších 
mýtů a nejasností kolem umírání 
a paliativní péče podle zahranič-
ních pramenů a zkušeností do-
mácího hospice Cesta domů.

Sdělování / Pečování 

Mohu říci pravdu?
Sdělování závažné diagnózy 
a prognózy

Leták, 6 stran

Kdo, kdy a jak má říci nemocnému 
člověku pravdu o jeho zdravotním 
stavu? Není lepší pravdivou dia-
gnózu tajit? Jak má jednat lékař, 
rodina, přátelé? Tyto a podobné 
otázky se staly inspirací pro leták, 
který se snaží pomoci všem, kteří 
se zajímají o komunikaci s nevylé-
čitelně nemocným člověkem.

Sdělování / Pečování
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Můžeme Vám 
poradit?
Malá praktická pomoc  
v těžké době po úmrtí  
blízkého příbuzného

Leták, 10 stran

Kde odhlásit elektřinu? Kam jít 
dříve a kam až potom? Kde potře-
buji mít s sebou úmrtní list? Po 
úmrtí blízkého člověka je těžké 
zorientovat se v tom, co všech-
no musíme udělat a zařídit, co 
nezapomenout. V letáku najdete 
užitečné rady, které vycházejí ze 
zkušeností našich pracovníků 
a klientů.

Truchlení

Publikace na naše téma
Letáky – malí užiteční rádci

Paliativní péče 
v kostce
Základy kvalitní péče 
o pacienty na konci života  
pro praktické lékaře

Leták, 6 stran

Leták přináší základní pokyny 
pro kvalitní péči o lidi na konci 
života. Je určen zejména prak-
tickým lékařům, kteří přicházejí 
s umírajícími lidmi do styku čas-
to jako první, řeší mnoho jejich 
dilemat a potřebují jim účinně 
pomoci. Leták je stručným pře-
hledem základů dobré paliativní 
péče určené právě pro praktické 
lékaře. Dobře poslouží i lékařům 
jiných profesí, kteří s umírajícími 
přicházejí do styku. Zpracovaly 
MUDr. Jana Michlová, MUDr. Ire-
na Závadová a kolektiv.

Sdělování / Pečování / Lékaři
Jaromír Matějek, 
Irena Závadová
Dříve vyslovené 
přání
Manuál pro lékaře

Leták, 8 stran

Leták pro praktické a další lé-
kaře, kteří chtějí být připraveni 
na kvalitní komunikaci se svý-
mi pacienty a jejich rodinami 
ohledně možnosti sepsání dříve 
vysloveného přání. Fundovaně 
právně i eticky zpracovaný ma-
nuál vycházející ze současných 
zákonných norem.

Zvažování / Sdělování / Lékaři

Helena Krejčíková
Dříve vyslovené 
přání
Manuál nejen pro pacienty

Leták, 8 stran

Leták pro každého, kdo si chce 
poučeně připravit svá přání pro 
případ, že nebude v nemoci či 
na konci života schopný o sobě 
rozhodovat. Přehledně a fundo-
vaně právně i eticky zpracované 
informace a rady vyplývající ze 
současných zákonných norem.

Zvažování / Sdělování
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Truchlení dětí a dospívajících

35 způsobů, jak pomoci truchlícímu dítěti
72 stran

Přehledná stručná knížka je překlad z angličtiny. Užije ji každý, kdo 
má nablízku dítě, kterému někdo zemřel: členové rodiny, přátelé, ale 
také učitelé a vychovatelé. 35 dobrých, jednoduchých a praktických rad 
postavených na stovkách zkušeností s dětmi všeho věku. Pokud nevíte, 
váháte, netušíte, co pomůže a co vůbec ne, zkuste to s touto knihou.  
Překlad z angličtiny Zora Freiová

Rodiny s truchlícími dětmi | Pedagogové | Psychologové |  
Vychovatelé
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Earl A. Grollman
Slon v pokoji
O smrti a zármutku pro dospívající

152 stran

Velký slon v malém pokoji, všichni o něm vědí, neumějí s ním nic 
udělat, ale také se o něm nedokážou bavit, mluví o všem jiném, jen 
ne o slonovi, kterého je plný pokoj. Tímto obrazem začíná kniha pro 
dospívající lidi, kterým někdo zemřel. Obraz dobře popisuje problém, 
s nímž se dnešní společnost potýká: umírají naši blízcí, my děláme, že 
to nevidíme, neumíme se navzájem utěšit, říci si pár milých slov, být 
spolu. Zůstaneme pak s velkým slonem v pokoji sami a nevíme, co si 
počít… Zvlášť těžké je to pro dospívající lidi a kniha na tento problém 
odpovídá. Krátké, výstižné a neupovídané úvahy, rady a otázky mohou 
velmi pomoci. Překlad z angličtiny Lenka Kapsová

Mladí lidé mezi 13 a 21 lety a nejen oni

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.

Truchlení dětí a dospívajících
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Pro děti
Edice Bludiště – novinky

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.
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Pro děti
Edice Bludiště – novinky

Maija a Anssi Hurme
Stínidla
40 stran

Kniha s velkou dávkou fantazie personifikuje stesk, který člověka 
sužuje poté, co někdo odejde, zmizí nebo zemře. Stesk nás 
pronásleduje, ubírá nám životní prostor a klade překážky. Tentýž 
stesk nás ale taky někdy chrání a dělá nám společnost. Díky stesku po 
mamince otec s malou dcerkou navazují zvláštní rozhovor se smutkem. 
Nejprve v něm vidí spíš nezvaného hosta, s nímž se postupně 
seznamují, až nakonec pochopí, že je to host, který se k nim bude 
vracet a na kterého se můžou vlastně i těšit. Ilustrace jsou kouzelné 
a útěšné, mnohovrstevnaté i čitelné, plné drobných tajemství a přitom 
jakoby důvěrně známé. Kniha získala v roce 2019 cenu od Společnosti 
pro švédskou literaturu. Překlad z finštiny Alžběta Štollová

Pro děti od 3 let | Rodiče | Učitelé

Martina Špinková, Šarlota Filcíková
Máváme ti, dědo
70 stran

Knížka o loučení, pohřbívání a vzpomínání. Příběh sourozenců Ferdy 
a Františky nás zve k důležitým chvílím našeho života, které děti umějí 
a chtějí prožívat se svými dospělými. Umějí se s dědečkem rozloučit 
velbloudem do kapsy, vzpomínat na něj ve hře, zamávat mu. Chtějí 
slavit spolu s námi, i když je to slavnost smutná.
Nevíme si rady, co s dětmi při loučení, umírání, pohřbívání. Ptáme 
se: můžeme je vzít k dědovi, když je v nemocnici? Máme je vzít na 
pohřeb? Neptejme se a nechme je, ať tam vezmou ony nás. Nebo si 
s nimi aspoň přečtěme tuhle knížku, až nám ji přinesou. Lapidární 
obrázky Šarloty Filcíkové bystře zachycují emoce dětí i dospělých, 
dívají se na svět očima malého Ferdy, ale přesto ukazují svět celý 
a důvěrně známý. Komiksové prvky pomáhají se přenést přes těžké 
situace empaticky i s lehkostí. Kniha je trochu inspirací i pro dospělé, 
jak si poradit v době loučení a vzpomínání.

Pro děti od 3 let a jejich dospělé

EDICE BLUDIŠTĚ

Máváme ti, 
dědo
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Pro děti
Edice Bludiště

Adriana Skálová, Petr Borkovec
Věci
12 stran

Leporelo pro děti a jejich dospělé o věcech našeho života, které nás 
provázejí od narození až do konce. Může sloužit úplně malým dětem, 
které se učí teprve poznávat svět, až po jejich rodiče a prarodiče. 
Lžička, kterou dávám mamince poslední jídlo, je táž lžička, kterou 
učím malé miminko skutečnému světu. Věci nás provázejí celý život, 
ale které jsou ty nejdůležitější? Prchavé? Trvanlivější nežli my? Kniha 
nahlíží na tajemství našeho života a všímá si toho, co vidíme tak často, 
až to nevidíme. Nenápadným způsobem pak knížka hovoří o tom, že 
život je životem od začátku až do konce.

Čtenáři od 2 do 100 let

Co všechno
nám pomáhá?nám pomáhá?nám pomáhá?

CESTA DOMŮ

CD_kocoure_ty_se_mas_letak_pomucek.indd   1 13.3.2017   16:02:20

Martina Špinková
Co všechno nám pomáhá?
8 STRAN

Víte, co je chodítko, gramofon, bažant? Výtah do vany a z vany? Mají 
plenky jenom miminka? Krátká obrázková brožurka o pomůckách 
a pomáhání pro děti nahlíží s humorem do tajů toho, jak si pomoci, 
když nám některé části těla už dobře neslouží. 

Děti od 3 let
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Pro děti
Edice Bludiště

Radek Malý, Bára Valecká
Nikolka a dvě mámy
12 stran

Leporelo je sice malé, ale vstupuje odvážně do velkých témat. Kluk 
Nikolka má „dvě mámy“: jedná se vlastně o maminku a o Nikolkovu 
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

Martina Špinková
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.
Cena učitelů v anketě SUK – čteme všichni 2018

Pro děti od 3 let

Stein Erik Lunde, Øyvind Torseter
Nemůžu usnout
32 stran

„Klučičí“ knížka o stesku, 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 z norštiny Marie Novotná

Pro děti od 3 let
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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

Pro děti
Edice Bludiště

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

Pro děti
Edice Bludiště
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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 za-
čne vrtat hlavou, co je to smrt… Překlad ze švédštiny Dagmar Hartlová

Děti od 5 let

Jeanette Bresson Ladegaard Knox
Je smrt jako duha?
48 stran

Je smrt jako duha? Emilce se nelíbí Smrt, která si přichází odvést její 
babičku. Nikomu z nás se nelíbí, nikdo s ní nechceme jít. A Smrti se 
zas nelíbí, že když zahlédneme světlo z krásné zahrady, utečeme jí za 
ním. A ona se s námi tolik natrápila… Knížka dánské spisovatelky klade 
se srdnatou Emilkou otázky, které si (nejen) děti kladou, a odpovídá na 
ně něžně i otevřeně zároveň, nenabízí recept, neničí tajemství. Překlad 
z dánštiny Kateřina Marková, ilustrace Adriana Skálová.

Děti od 4 let
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Pro děti
Edice Bludiště

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

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. Překlad z angličtiny Martina Špinková

Děti od 3 let

Arnošt Goldflam, Petra Goldflamová Štětinová
Příhoda málo uvěřitelná
48 stran

Příběh opravdu těžko uvěřitelný, ale, jak napsal autor, možná pravdivý, 
vydáváme v edici pohádek pro nejen nemocné děti. Vypráví o tom, jak 
povídání a malování může být lékem proti samotě, může bořit hranice 
mezi nejmladšími a nejstaršími a možná i hranice úplně jiné. Pojďte si 
číst, povídat a malovat! Text doprovází ilustracemi Petra Goldflamová, 
která trochu kouzlení s dokreslováním nechá na čtenáře. 

Děti od 5 let

Pro děti
Edice Bludiště

31

Martina Špinková
Kocouře, ty se máš
48 stran

Když jsme malí, potřebujeme pomáhat s oblékáním, přebalováním, jíd-
lem a chozením, když jsme staří, tak je to v něčem podobné. Ale přece 
jen trochu jiné. Jednak je za námi náš příběh a naše vzpomínky: s nimi 
si kniha trochu hraje. A pak tu jsou malí tiší pomocníci: jezdí, zvedají,  
pípají, svítí, naklánějí se, vidí či naslouchají za nás… Pomůcky. Nás 
dospělé často děsí, jsou symbolem závislosti, úpadku, nesoběstačnosti.

Děti tyhle mašinky zajímají; starý člověk má něco, co jiní nemají. Text 
vychází ze skutečného příběhu strýce, který potřebuje stále s něčím 
pomáhat, a kocoura, na kterého knoflíky a jiné nástrahy nečíhají.
Nominace na Zlatou stuhu 2017

Děti od 3 let a jejich dospělí

Martina Špinková
Divný brach strach
48 stran

Ilustrovaná kniha pro děti o různých tvářích strachu a zacházení s ním. 
O strachu se nám většinou těžko mluví a děti na tom leckdy nejsou 
jinak. A pak se nám některé věci v životě také těžko konají. Kniha 
v zajímavé typografii Filipa Blažka Divný brach strach je určená malým 
dětem a těm, kdo si s nimi čtou a povídají. Kniha je koncipována jako 
několik etud: na začátku nabízí různé pohledy na to, jak a kde strach 
potkáváme, pak se do jednoho příběhu podívá a na konci se snaží 
zůstat otevřená našim vlastním příběhům – i po svém zavření.

Děti od 4 let

Cena 
v soutěži 

Nejkrásnější 
české knihy 
roku 2015
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Martina Špinková
Annie and Granny
About life at the beginning and at the end

48 pages

Annie is born into a world where like most of us she meets her Granny. 
She plays with her, she learns from her, they talk together and they 
even share their secrets together. As Annie grows and comes to know 
the world, Granny slowly leaves it. Annie is there with Granny right to 
the end and even plays with her afterwards. Now how does she do that? 
Picture book for children 4+, parents, grandparents, teachers. Translati-
on from Czech Lorraine Traynor and Timothy Young

Martina Špinková
Fear – a brother like no other
48 pages

Fear has plenty of faces. Sometimes it prowls in the darkness around 
us, other times it ambushes us from inside. Often we’re afraid for no 
good reason at all, other times there’s every reason. There are some 
kinds of fear we have to make an effort to live with, and other kinds 
we just get used to. Sometimes it helps when we shine a light on fear. 
Try it this with this book. It’s kind of a small torch that you can use 
to light up dark corners. And maybe there’ll be someone else in there 
you didn’t expect to find at all... Picture book for children 4+, parents, 
grandparents, teachers. Translation from Czech Lorraine Traynor and 
Timothy Young

Vybrané knihy z edice Bludiště jsme vydali i v angličtině.
Some picture books were published also in English.

Picture books in EnglishPro děti
Edice Bludiště

Adriana Skálová
Velbloud a ibis
Knížka ke čtení, vyrábění a hraní nejen pro nemocné děti

40 stran

Autorka namalovala do nemocnice dětem na skleněné dveře dvojice 
zvířat. Pak k nim napsala jejich příběhy. Nakonec zvířata došla do této 
knížky a můžete si o nich číst, skládat, vystřihovat je a obydlet jimi 
pestrý prales uvnitř knihy.

Knihu si děti mohou vlastnoručně přetvořit do trojrozměrné kulisy 
pomocí nůžek a lepidla. Čas v posteli si mohou zkrátit nejen čtením 
příběhů, ale i skládáním zvířátek a hraním si s nimi. Svým výtvorem 
mohou i někoho obdarovat a zjistit, že i čas nemoci může být k něčemu 
dobrý. Autorkou textu, ilustrací i designu knihy je Adriana Skálová.

Děti od 5 let

Marka Míková, Adriana Skálová, Martina Špinková
Zebry v nemocnici
Knížka ke čtení, vyrábění a hraní nejen pro nemocné děti

40 stran

Knížka nás zavede za dětmi a zebrami do nemocnice. Děti 
v  nemocnici? Zebry v nemocnici? Obojí je možné v trochu kouzelných 
pohádkách úspěšné spisovatelky a herečky Marky Míkové, která mimo 
jiné hraje v nemocnicích dětem divadlo.

Z knih v této řadě děti vlastnoručně vytvoří zajímavější knížky, než 
které původně dostaly. Za pomoci nůžek a lepidla jim vznikne v knížce 
pokoj a vlak, s nimiž si lze hrát a různě je dotvářet. Souběžně se děti 
hravou formou učí, že když je člověk nemocný, nemusí to být jen smut-
né a špatné. Dovědí se také něco o nemocnici, což jim může někdy 
případný pobyt v ní usnadnit. Design Adriany Skálové výtvarně zpra-
covala Martina Špinková.

Děti od 5 let
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Cesta domů
Nabídka publikací pro partnery, zaměstnance nebo přátele

Diář 2020

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

Kalendář 2020

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

WWW.CESTADOMU.CZ

KALENDÁŘ CESTY DOMŮ / 2020

Advent

V Betlémě se svítí
Adventní kalendář a koledy 
s betlémem Adriany Skálové

34 stran

Knížka ke čtení, zpívání a tvoření pro děti a jejich dospělé. Během 
adventu či těsně před Vánoci vytvoříte trojrozměrný skládací betlém 
a k němu budete mít knížku koled i s notami a vánočních říkadel. 
Vychází v edici Bludiště, v řadě knížek nejen pro nemocné děti. Knížka 
je koncipovaná ve 24 krocích a je možné ji užít jako adventní kalendář. 
Design a ilustrace Adriana Skálová

Adventní čtení

Povídky a básně od současných i dalších českých autorů vydává Cesta 
domů v podobě výtvarně zajímavých komponovaných knih ke čtení 
v adventu již po páté. 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

Cena 
v soutěži 

Nejkrásnější 
české knihy 
roku 2015
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Dárky
Papírnictví

Další motivy najdete v našem e-shopu či v dobročinných obchodech Cesty domů.

Chcete někomu udělat 
radost? 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.

Dárky
Papírnictví

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.

37
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Bloky

Blok A4, A5, A6

Bloky v našem vlastním designu na každodenní po-
známky, nápady, recepty, seznamy a úkoly. Listy jsou 
čistě bílé, obálku z pěkného recyklovaného papíru 
zdobí grafické motivy, které stále obměňujeme.

Dárky
Papírnictví

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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www.cestadomu.cz

CD-Tiskoviny-2012-zalozka-74x210.indd   92 9.10.2012   17:29:05

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

Dárky
Papírnictví
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_pohledy_a_prani_2015.indd   12
26.8.2015   12:51:42

Pohlednice

Autoři: Pavla Hroudová, Matěj Pospíšil, Adriana Skálová, Tereza Jablonská,  
Martina Špinková, Barbora Valecká

Dárky
Papírnictví

Přání a kondolence

Autoři: Martin Herold, Tereza Říčanová, Adriana Skálová,  
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. Víme, že 
není lehké najít vkusnou a milou 
kondolenci: u nás ji najdete.

CD_pohledy_a_prani_2015.indd   26 26.8.2015   12:52:47

Dárky
Papírnictví
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Kontakty

Nakladatelství Cesta domů

u Bubenská 421/3, 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  
(náměty, kritika, reflexe)
@ distribuce@cestadomu.cz 
! 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.

Možnosti podpory

Co podporujeme?
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.

Jak nás můžete podpořit?

Staňte se sponzorem – podpořte finanční částkou 
vydání nových publikací či další vydání těch 
starších. Za podporu budeme vděční a zašleme Vám 
potvrzení o daru pro daňové účely.

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.

Objednejte si u nás – na konci roku nabízíme široký 
výběr PF, během roku pak příležitostné tisky od 
našich výtvarníků: pozvánky, svatební oznámení, 
gratulace. Také si lze objednat sety na konference – 
desky, bloky, tašky v jednom designu a s Vaším 
logem.

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.
Jestli uvidíš moji maminku, mohlo

bys ji poprosit, aby přišla domů?

Té noci objalo celý dům šumivé šero.

Věděla jsem, že se zase uvidíme.

Kdo to klepe?


