Kronika cyklistiky na Pardubicku

Tato publikace na sto stranách popisuje historii a vývoj cyklistického sportu na Pardubicku. To je doplněno celou řadou historických fotografií z nejrůznějších cyklistických závodů. 

Ve druhé polovině publikace se pak nachází kompletní seznam všech sportovců, kteří se kdy v minulosti věnovali nebo dnes věnují cyklistice na Pardubicku. Nechybí zde kompletní přehled všech cyklistických závodů a memoriálů včetně kompletních výsledků. Samostatné kapitoly se věnují například Pardubákům, kteří hájili naše národní barvy na olympijských hrách, nechybí informace o historii Křivkova memoriálu či statistické údaje z dojezdů etap Závodu míru v Pardubicích. 
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Pardubické městské řeky, mlýny, mosty


Publikace Josefa Hrstky a Jana Řeháčka „Pardubické městské řeky, mlýny a mosty“ se věnuje pernštejnským kanálům Halda, Městská řeka či Městská strúha, jejichž voda poháněla mnohá zařízení a vodní díla. 
Před sto lety se však ráz města zcela změnil a tak zcela zanikl například mlýn Valcha, hamr, Císařský mlýn či hned několik mlýnů podél toku Chrudimky, jejíž okolí dostalo regulací toku před sto lety zcela jinou podobu.
Publikace se na 40-ti stranách věnuje také historii vybraných pardubických mostů, které překonávaly či dodnes překonávají vodní toky. To vše je na 40-ti stranách doplněno zajímavými historickými fotografiemi. 
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Malá kronika Pardubicka 20. století


Publikace chronologicky rokem 1901 počínaje a rokem 2000 konče popisuje ty nejdůležitější události, kterými Pardubice a okolí žily v průběhu 20. století. Čtěnáři se zde dočtou například zajímavosti o Východočeské výstavě z roku 1903, ale i o daleko pompéznější výstavě v roce 1931. Z publikace čtenář poznává růst a rozvoj Pardubic v průběhu 20. století, nechybí ani cela řada historických fotografií přibližujících například výstavbu zimního stadionu, výstavbu mostu přes Labe, starou Karlovinu nebo budování sídliště Polabiny. Nechybí ani fotografie ze zahájení trolejbusové dopravy v roce 1952 nebo z revolučních událostí v roce 1989. 
Malá kronika Pardubicka, která vychází v rozsahu 200 stran, by mohla být vhodným vánočním dárkem. 
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V. Ducháčková a R. Vojtěchová, pardubické odbojářky za 2. světové války

Jedná se o bakalářskou práci jedné studentky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, která se věnuje osudům dvou žen v období Protektorátu. 

Cílem této studie je informovat ctenáre o dvou obdivuhodných ženách, ucitelce Ružene Vojtechové a MUDr. Vilme Ducháckové, které se zapojily do pardubického odboje za 2. svetové války. Popíšu co nejlepším zpusobem život, protinacistický odboj a konec jejich života. Historie Pardubic za druhé svetové války nesmí zapomenout na tyto dve statecné ženy ceského odboje, které se svými ciny snažily odstranit tolik nenávidený nacistický režim z ceských zemí, a prispet tak k obnove svobody ceského národa a demokracie.
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60 let městské autobusové dopravy v Pardubicích



1. května 1950 tak na svou trasu poprvé vyjely dva autobusy na lince z Pardubiček do Jesničánek. 
Publikace „60 let městské autobusové dopravy v Pardubicích“ vychází v rámci edice AB-Zet Pardubicka. Jejím autorem je ing. Ladislav Podivín. Celobarevná výpravná publikace na 138 stranách popisuje historii všech autobusových linek MHD v Pardubicích, nechybí ani popis všech typů autobusů, které do pardubické MHD kdy v minulosti zasáhly. Zejména vítaným zpestřením je více jak stovka unikátních barevných a černobílých fotografií a celá řadu nákresů a plánků. 
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Podle Chrudimky aneb Kde stávaly první Pardubice



Kolektiv autorů pod vedením Josefa Hrstky připravil několik různých pohledů na oblast podél Chrudimky od Mnětic a Drozdic přes Pardubičky až po soutok Chrudimky s Labem. 

V této oblasti se totiž nachází například Nemošická stráň, která je od roku 1982 prohlášena chráněným přírodním výtvorem. Publikace se věnuje také vývoji krajiny v souvislosti například s regulací Chrudimky na počátku 20. Století, všímá si i rybníků, které v minulosti byly součástí krajiny na Pardubicku. Nechybí ani obsáhlá stať archeologa Mgr. Tomáše Čurdy o archeologických výzkumech v Pardubičkách, kde bylo na počátku devadesátých let minulého století objeveno nejstarší dosud známé osídlení na katastru Pardubic. 
Publikace, na 28 stranách dopňuje celá řada historických fotgorafií a kreseb PhDr. Heleny Mandysové
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Sametová revoluce v Pardubicích



Tato brožura se snaží na šedesáti stránkách zmapovat den po dni listopadové a prosincové události roku 1989 v Pardubicích 

 „Sametová revoluce v Pardubicích“. Tato brožura se snaží na šedesáti stránkách zmapovat den po dni listopadové a prosincové události roku 1989 v Pardubicích tak, jak jsou zachyceny v archivních dokumentech a ve vzpomínkách pamětníků. Nechybí ukázky dobových archivních materiálů, fotografií, letáků, prohlášení pardubických podniků či tehdejšího studentského humoru. Čtenáři se dozvědí více například o kooptacích nových poslanců, jednáních pardubického Občanského fóra s vedením pardubické radnice či o přeměně tehdejšího paláce OV KSČ na Dům hudby. 
V publikaci nechybí ani autentické vzpomínky významných osobností revolučních dní v Pardubicích jakými jsou signatářka Charty 77 paní Jarmila Stibicová, ing. arch. Miroslav Petráň či někdejší manažer pardubického Občanského fóra Pavel Šmíd. Chybět nemůže ani rozhovor s jedním ze symbolů pardubické revoluce, kterým byl vlajkonoš ze střechy Grandu. 

Formát: A5 
Počet stran: 60 
Rok vydání: 2009 
Autor: Jan Řeháček 

Cena: 55 ,- Kč


Neobjasněná úmrtí - L. Krátký, Z. Fryš


Brožura se věnuje události, která se odehrála před šedesáti lety. 11. ledna 1949 byl totiž v Pardubicích zastřelen student gymnázia Lubomír Krátký.


Cena: 40 ,- Kč



	Evropský spolkový dům - Občanská záložna

Autoři brožury se tentokrát věnují budově bývalé Občanské záložny, ve které dnes sídlí Evropský spolkový dům, v přízemí pak hojně navštěvovaná Kavárna Evropa.


Cena: 55 ,- Kč



Pardubické drážky a železniční pluk

Autorem brožury „Pardubické drážky a železniční pluk“ je ing. Ladislav Podivín, který čtenáře seznamuje nejen s působením železničního pluku v Pardubicích. Ten zde sídlil od počátku roku 1919 až do ro


Cena: 65 ,- Kč



Příroda Pardubicka IV.

Brožura z edice AB- Zet Pardubicka s názvem „Příroda Pardubicka IV.“ seznamuje čtenáře také s rybníky, které se nacházejí v Pardubickém kraji.


Cena: 45 ,- Kč



Na úpatí Kunětické hory na konci 19. století

V pořadí již 46. sešit z edice AB - Zet Pardubivka přetiskuje práci prof. Justina V. Práška, který v letech 1874-75 učil na pardubické reálce.


Cena: 45 ,- Kč



Veselka

Tématem této brožury je kdysi legendární pardubický hotel Veselka, který v minulosti nejednou hostil například prezidenta T.G.Masaryka, cestovatel Emila Holuba či skladatele Bedřicha Smetanu.


Cena: 45 ,- Kč



Pardubice's Gingerbread

Brožura s anglickým názvem "Pardubice’s Gingerbread" na 52 stranách infromuje o historii výroby perníku, která sahá až do starého Egypta.


Cena: 45 ,- Kč



Pardubický perník

 "Jedná se o první publikaci takto monotematicky zaměřenou na zboží, které je typickým pardubickým produkt


Cena: 45 ,- Kč



Pasáž a Ladislav Machoň

Námětem je významný architekt první poloviny 20. století Ladislav Machoň a především jeho stavby, které dodnes zdobí Pardubic


Cena: 45 ,- Kč



Válečná nemocnice Karanténa

Tentokrát se pubikace věnuje pardubické válečné karanténní nemocnici zvané "Karanténa", která byla v období první světové války největší vojenskou nemocnicí v Evropě.


Cena: 45 ,- Kč





Hudební Pardubicko

Autorem publikace je Miroslav Hanuš, který seznamuje čtenáře s hudebníky, hudebními těles či hudebními pedagogy, kteří kdy v minulosti působili v obcích Pardubického okresu.


Cena: 45 ,- Kč



Kronika Pardubicka do konce 19. století

Tato unikátní kronika skutečně mapuje všechny významné události jednotlivých obcí na Pardubicku. Zajímavostí je řazení údajů chronologicky podle jednotlivých roků až do roku 1900.


Cena: 45 ,- Kč



Deset kapitol z kulturní historie Pardubicka

Jedná se o medailonky deseti osobností, které se v minulosti zapsaly do kulturné historie Pardubicka. V publikaci se objevuje například jméno Adalbertus Bohemus, což byl český jezuita žijící v 16. sto


Cena: 45 ,- Kč



Zelená brána

Jak se čtenář dozvídá hned z úvodu publikace, Zelená brána je vysoká 59 metrů, na ochoz brány, z něhož je krásný rozhled na celé město, se vystoupí po 154 schodech.


Cena: 45 ,- Kč



Kronika pardubického fotbalu

V pořadí již sedmatřicátý sešit edice AB - Zet Pardubicka vydal v letošním roce Klub přátel Pardubic publikaci "Kronika pardubického fotbalu", jejímž autorem je Paeddr. Radovan Brož


Cena: 45 ,- Kč



Klub přátel Pardubicka

V pořadí jako 36 sešit z edice AB - Zet Pardubicka vyšla publikace s názvem "Klub přátel Pardubicka". Jak již název napovídá, brožura poměrně dopodrobna popisuje více jak čtyřiceti letou historii klub


Cena: 45 ,- Kč






Městské divadlo Pardubice

Jak je připomenuto v úvodu publikace, historii vzniku Městského divadla Pardubice zpracoval již v roce 1969 JUDr. Pavel Thein, kdy divadlo oslavilo 60 let svého trvání.


Cena: 45 ,- Kč



Staré Město, Město, Město v ohradě

Tento sešit z edice AB – Zet Pardubicka je jakýmsi průvodcem po pardubickém Starém Městě. Brožura je sestavena na základě článků, které psal  Dr. Pavel Thein.


Cena: 45 ,- Kč



Pardubická Třída Míru II.

Dva autoři - Jiří Paleček a Pavel Jedlička - jsou tentokrát podepsáni pod sešitem 29 edice AB - Zet Pardubicka, který vydala v roce 2003 Společnost pro rozvoj Pardubicka.


Cena: 45 ,- Kč





Vinice na Pardubicku

V pořadí 28. sešit edice AB - Zet Pardubicka vydal v roce 2003 Klub přátel Pardubicka publikaci ing. Jiřího Sedláčka, který je na svazích Kunětické hory pokračovatelem tradice založené na Pernštejnů v


Cena: 45 ,- Kč



Pardubické hotely, restaurace a hospody na dobových pohlednicích

Jak se uvádí v jejím úvodu, publikace byla sestavena na základě sbírky historických pohlednic Karla Pikla, který přišel na nápad přiblížit čtenářům na dobových fotografiích a pohlednicích.


Cena: 45 ,- Kč



Pardubické parforsní hony

Další, tentokrát již pětadvacátý sešit z edice AB - Zet Pardubicka se věnuje Parforsním honům, které v devatenáctém století proslavily Pardubice a nebýt této zábavy, kdo ví, zda by vznikla tradice Vel


Cena: 45 ,- Kč



Železniční pluk a osobnost plukovníka Josefa Klicpery

Jak již název napovídá, brožura se věnuje zejména osobnosti plukovníka ing. Josefa Klicpery a vzniku železničního pluku v Pardubicích, u kterého plk. Klicpera sloužil a na jehož vzniku se také podílel


Cena: 45 ,- Kč



Pardubická Třída Míru – obchodní centrum města

Tento zajímavý dokument přibližuje proměny dnešní třídy Míru v průběhu staletí. Jsou zde chronologicky uvedeny všechny názvy, které dnešní hlavní třída používala, ale také události, které její vzhled

Kategorie: AB - Zet Pardubicka
Cena: 45 ,- Kč



Ing. Josef Prokop – starosta a továrník

Téma práce zabývající se známou osobností Pardubic vzniklo na základě diplomové práce Lindy Kreolové, která mapovala život a práce ing. Josefa Prokopa.

Kategorie: AB - Zet Pardubicka
Cena: 45 ,- Kč



Měšťanská škola v Bohdanči v období I. a II. světové války

Autorem publikace je PhDr. Petr Borovec, který si jako námět pro publikaci vybral období školy, která byla otevřena 4.10.1896 a kterou od jejího založení prošly tisíce dětí a desítky učitelů.


Cena: 45 ,- Kč



Pardubice - náměstí Republiky

Publikace vznikla jako sborník článků významného pardubického propagátora JUDr. Pavla Theina. Jak v úvodním slově uvádí Jiří Paleček, popudem pro vznik této publikace byl článek JUDr. Theina z roku 19


Cena: 45 ,- Kč



Pardubice - Pernštýnské náměstí

Jedná se o práci Miloslava Huňáčka, která je součástí jeho svazku "Pardubické zajímavosti". V této práci je popsáno celkem šestnáct pardubických náměstí.


Cena: 45 ,- Kč



Pardubický slavín – průvodce po hřbitovech

Jedná se o brožuru, která seznamuje čtenáře s významnými osobnostmi Pardubic, které jsou pohřbeni na pardubickém městském hřbitově.


Cena: 45 ,- 


Pardubice ve 20. století

Jiří Paleček napsal publikaci s názvem Pardubice ve 20. století. Publikace seznamuje čtenáře s nejdůležitějšími událostmi, které se v Pardubicích v průběhu 20. století udály, a které měly vliv na vzh


Cena: 45 ,- Kč



Václav Bubeník

Jako třináctý sešit z edice AB - Zet Pardubicka vydal Klub přátel Pardubicka v roce 2001 publikaci s názvem Václav Bubeník (1828 - 1879), starosta Pardubic


Cena: 45 ,- Kč



Stručná historie živností, obchodu a průmyslu v Pardubicích

Překotný rozvoj průmyslu v Pardubicích nastává zejména ve druhé polovině 19. století, což autor publikace připomíná hned v úvodu. Do té doby bylo Pardubicko zemědělským krajem.


Cena: 45 ,- Kč



Lepějovice - zaniklá obec

Jedná se o práci práce archiváře Zdeňka Bičíka, významného vlastivědného pracovníka Pardubicka. Bičík byl aktivním členem historického kroužku v rámci Klubu přátel Pardubicka v šedesátých a sedmdesátý


Cena: 45 ,- Kč



Kostely - modlitebny - kaple - zvonice

Publikace Kostely - modlitebny - kaple - zvonice seznamuje čtenáře s církevními stavbami na území Pardubic, včetně těch již zaniklých.


Cena: 45 ,- Kč



Pardubice 1936

Jedná se o přetisk práce pardubického vlastivědného pracovníka F.K.Rosůlka, kterou vydalo Městské průmyslové muzeum v Pardubicích v roce 1936.


Cena: 45 ,- Kč



Pardubické školy

Publikace Miloslava Huňáčka "Pardubické školy" stručně představuje pardubické základní, střední, zvláštní i vysoké školy.


Cena: 45 ,- Kč



Pardubice - Procházka městem a vzpomínky

Pod názvem "Pardubice - Procházka městem a vzpomínky" je zde přetištěna práce zasloužilého vlastivědného pracovníka Františka Karla Potěšila.


Cena: 45 ,- Kč



Lázně Bohdaneč

Sešit s názvem Lázně Bohdaneč - Průvodce městem, lázněmi a okolím vydala Společnost pro rozvoj Pardubicka poprvé v roce 1996 a pro velký zájem podruhé v roce 1999.


Cena: 45 ,- Kč



Nová doba města Pardubic

sešit vyšel u příležitosti 700. výročí první písemné zmínky o Pardubicích


Cena: 45 ,- Kč


Pamětní desky a jiné pamětní nápisy v Pardubicích

Tato publikace vznikla na základě sbírky Miloslava Huňáčka, který sepsal všechny nápisy na pamětních deskách a pomnících Pardubicka


Cena: 45 ,- Kč



















		




