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TIP NA VÝLET
Porta Coeli – nebo-li Brána nebes

takže jsme viděli vše, co se vidět 
dalo.
 Portál vchodu do baziliky je 
ohromný jak svou krásou, tak veli-
kostí. Je však, dle slov průvodkyně, 
nedokončený. A přesto je dokonalý. 
Celá katedrála byla postavena na vy-
sušeném močálu za 6!!! let. V dneš-
ních podmínkách nemyslitelné. Je 
postavena a vyzdobena v tzv. bur- 
gundském stylu. Proto na návštěvní-
ka působí jinak celkově, jinak zdob- 
ně, jinak svým kouzlem. Je takovou 
„sestřenicí“ katedrály Notre Dame  

 Příběh dávný, příběh velké lásky 
doslova až za hrob, příběh královny 
Konstancie Uherské a jejího manže-
la Přemysla I., přesahy architekto-
nické, duchovní, filozofické, naděje, 
krásno...
 Tato překrásná katedrála, Brána 
nebes, leží nedaleko našeho domova, 
cca 30 km, u města Tišnova. Před-
klášteří kromě tohoto skvostu má  
několik dobrých cukráren, funkční 
kamenolom, má malebné okolí pro 
vyjížky na kolech, vlakem i pěš-
mo... Je zde co obdivovat.
 Pro motoristy – přes nedaleký 
Tišnov vede zkratka na dálnici na 
Prahu. A pokračování po silnici, že-
leznici dál za Předklášteří nás do- 
vede na Českomoravskou vysočinu, 
která již vábí a láká. Viděli jsme 
řeku Svratku, tekla si volně a zvala  
k dobrodružství. Vlastně – je zde 
všude moc hezky, máme krásnou 
zemi.
 A tak – milí moji – zvu vás všech-
ny na procházku jedním naším dub-
novým odpolednem.
 Stačí projít pod klenbou a jste  
v jiném světě, město ve městě. Lidi  

v něm za středověku byli naprosto 
samostatní ve všem svém konání. Ne 
vždy se dařilo dobře, ale pokaždé se 
z toho zlého zdejší nakonec dostali, 
klášter vždy „povstal“ a žilo se dál.
 I dnes zde působí a bydlí několik 
sester cisterciaček, Rajská zahrada je 
po covidové pandemii pro širokou ve-
řejnost uzavřena. Alespoň jsem si Raj-
skou zahradu pořídila na pohlednici. 
Klášter Porta Coeli v dnešní podobě = 
obrovským komplexem budov, dříve 
zde byl i cukrovar, nyní zde funguje 
nový pivovar. Pivo v láhvi (0,75 l) jsme 
si koupili na doma, dokonce jsem 
ochutnala i já a bylo opravdu řízné, 
pěkně vychlazené, hořké a osvěžující. 
Jedenáctka. Je zde Muzeum Brněnska 
- Podhorácké muzeum, svá sídla zde 
mají drobné firmy a obecní úřad; ti 
všichni se svým způsobem podílejí na 
oživení a zvelebování klášterního 
komplexu.
 I když zde odpoledne bylo celkem 
dost lidí – stejně jako my na zvídavé 
procházce – tak tu panovalo ticho, 
jen zpívali ptáci, bělost stěn kated- 
rály se odrážela od modré oblohy. 
Listí ještě nestínilo v průhledech, 

v Remeši, zde jsme si v roce 2013  
s manželem vyfotili na portálu smě-
jícího se anděla.
 A tak – věřím, že se vám Porta 
Coeli – Brána nebes líbila – zachy-
cená našima očima.
	 Přeji	pěkné	jarní	dny	Janka	a	Jirka

Foto:	Soukromý	archiv	J+J

Aktuální nabídka platí do vyčerpání zásob, nejdéle však do 29. 5. 2022.

5590,-
Bazén FLORIdA
∅ 3,05 x 0,91 m

Vysavač 
Star Vac

+ dáREK

*platí při zakoupení bazénu Florida

799,-

VčETně dRžáKu dO BETOnu

Venkovní sušák PROMO
Délka šňůr: 50 m

990,-
Lazura Xyladecor
Oversol 2v1
Vydatnost 1 l: 20–25 m2

Balení: 2,5 l + 0,75 l
Cena za 1 l: 304,62

+
VyBRAné OdsTíny
VE VýhOdnéM BALEní

2990,-
Gril COMPACT 
KETTLE
Grilovací plocha: 
∅ 47 cm

Benzinová sekačka
RPM 5135
Pro plochy: do 1 000 m2

Výkon: 2,6 kW 
Pracovní záběr: 51 cm
Pojezd: ANO

8290,-

2

Moud, molice

Plecthrantus

∅ květináče: 11 cm

Cena: 45,-

454703

6
pack

Vitálka,

sanvitálie

Sanvitalia

∅ květináče: 11 cm

Cena: 49,-

454704

Muškát převislý, vzpřímený

Pelargonium peltatum, zonale, grandiflora, interspecific

6pack

Cena: 169,-

447150

∅ květináče: 11 cm

Cena: 39,-

454422

∅ květináče: 12 cm

Cena: 69,-

447152

∅ květináče: 13 cm

Cena: 79,-

458176

Petúnie
Petunia Premium

∅ květináče: 12 cm

447443

Kvetoucí zahrada

Paprskovka

Osteospermum

∅ květináče: 11 cm

Cena: 42,-

454717

Surfinie
Surfinia

∅ květináče: 11 cm

Cena: 45,-

454425

Kortaderie, pampová tráva

Cortaderia

Objem květináče: 2 l

474594

Aromatické rostliny – bylinky

Druhy: koriandr, kopr, estragon, libeček, petržel aj.

∅ květináče: 14 cm

Cena od: 59,-

470248

4pack

Cena: 95,-

464320

4
pack

Mix kvetoucích květin Trixi

∅ květináče: 11 cm

Cena: 89,-

454721

Bakopa
Bacopa

∅ květináče: 11 cm

Cena: 49,-

454705

65,-

129,-
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Mříže na popínavérostliny
Materiál: impregnovaná borovice
Různé rozměry479800

cena od

159,-

Zástěna DinaImpregnovaná boroviceTloušťka rámu: 2,4 cmRozměry: 90 x 180 cmCena: 649,-474946
Rozměry: 180 x 180 cmCena: 990,-474945

Kompostér dřevěnýJednoduchý a praktický kompostér
Materiál: boroviceTlakově impregnovánoRozměry (v x š x h): 70 x 100 x 100 cmCena: 649,-419499

Miniplot PanoramaMateriál: impregnovaná borovice
Rozměry (v x š): 28/45 x 110 cm
Šířka x tloušťka planěk: 9 x 1,5 cm
Cena: 199,-458405

TERASOVÁ PRKNADouglaska1Materiál: přírodní douglaska
Rozměry: 28 x 145 mmDélky: 2 m, 2,5 m1, 3 m, 4 m1

Cena: 169,-/bmCena za m2: 1 165,-m2 = 3,45 ks (prkno 2 m)
223393

1 Ve vybraných prodejnách pouze na zákaznickou objednávku.  

Vyrovnávací podložky
Počet kusů: 20Materiál: pryžový granulát

Cena: 269,-/bal.244614

Hydroizolační páskaSpeciální použití pro stavbu teras
Odolná vůči UV záření a nárazům
Délka: 30 mCena: 1 190,-244615

Stupňovitý vrtákSe 2 vrtacími krokyCena: 319,-122399
Terasový vymezovač
Počet kusů: 3Pro šířky spár 4–5–6–7 mm

Cena: 159,-/bal.244616

Terč rektifikačníPočet kusů: 3Nastavení výškových rozdílů 33–50 mm

Nosnost až 800 kgCena: 469,-/bal.244620

Terasový vrut nerezRůzné rozměryCena od: 349,-/bal.122403
Stahovák prkenPro jednoduché vyrovnání

pokroucených krycích prken
Cena: 3 990,-122406

Distanční podložkaPočet kusů: 100Rozměry: 4,5 a 6,5 mmOdděluje desky od spodní konstrukce
Cena: 789,-/bal.244617

Distanční prodlužovací
matice
Počet kusů: 8Umožňuje nastavení relativně velkých

výškových rozdílů (např. ve svahu)
Cena: 309,-244619

Terč rektifikační Počet kusů: 3Nastavení výškových rozdílů do 30 mm

Vhodné pro kovové nosiče o šířce 91 mm

Cena: 529,-/bal.244621

Borovice Mediterran1Materiál: boroviceTlakově impregnované v dekoru MediterranRozměry: 28 x 145 mmDélky: 2 m, 3 mCena: 150,-/bmCena za m2: 1 034,-
m2 = 3,45 ks (prkno 2 m)244388

Borovice Teak1Materiál: boroviceTlakově impregnované v dekoru teakRozměry: 28 x 145 mmDélky: 2 m, 3 mCena: 120,-/bmCena za m2: 827,-m2 = 3,45 ks (prkno 2 m) 
223398

KOMPONENTY PRO MONTÁŽ TERASY

NOVĚ V SORTIMENTU

Sibiřský modřín1
Materiál: přírodní sibiřský modřínRozměry: 27 x 142 mmDélky: 2 m, 3 mCena: 169,-/bmCena za m2: 1 190,-

m2 = 3,52 ks (prkno 2 m)239263 
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Nový
květnový leták 
na unihobby.cz

5590,-

05/2022

STAVBA BYDLENÍ TECHNIKA ZAHRADA

Aktuální nabídka platí od 28. 4. do 29. 5. 2022 nebo do vyčerpání zásob.
1. 5. 2022 otevřeno, 8. 5. 2022 zavřeno.

Benzinová sekačka
RPM 5135
Pro plochy: do 1 000 m2

Výkon: 2,6 kW 
Pracovní záběr: 51 cm
Pojezd: ANO
Výška sečení: 25–75 mm
Sběrný koš: 65 l
Šasi: ocelové 
Motor: 4-takt OHV 146 ccm
Hmotnost: 39 kg
463877

8290,-2990,-
Gril 
COMPACT KETTLE

Palivo: dřevěné uhlí/brikety
Grilovací plocha: ∅ 47 cm
Materiál roštu: trojmo
niklovaná ocel
Popelník
Nepřímé grilování
Regulace teploty
Držák poklopu
Rozměry: 
89 x 47 x 56 cm
Materiál: porcelánem 
smaltovaný kotel a poklop
424843

Bazén FLORIDA
Nadzemní bazén se silnou a stabilní kovovou konstrukcí, 
stěnou z trojvrstvého PVC a pevným vinylovým dnem
Design: ratan
Rozměry: ∅ 3,05 x 0,91 m
Bez příslušenství
Objem: 5 200 l
464095

Vysavač Star Vac
Univerzální bazénový vysavač
K napojení na kartušové 
i pískové filtrační zařízení 
od výkonu 2 000 l/hod.
413660

+ DÁREK

*platí při zakoupení bazénu Florida

799,-
VČETNĚ DRŽÁKU DO BETONU

Venkovní sušák PROMO
Vyroben z kvalitních materiálů, 
vysoce odolný vůči korozi a vlivu počasí. 
Délka šňůr: 50 m | Úhlopříčka: 270 cm
Rozměry (š x d): 190 x 190 cm
312132
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