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NÁVŠTĚVA U VÍTĚZE SOUTĚŽE CANABA

Nejhezčí zahrada 2020
Akciová společnost CANABA (největší dodavatel rodinných domů na klíč) pořádá
letos již šestnáctý ročník této oblíbené soutěže, ve které se klienti, kteří žijí v domech
CANABA, prezentují výsledky své tvůrčí zahradnické a pěstitelské snahy.
Text: Jana Kozáková
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Foto: Vladan Krumpl

Celé léto přicházely snímky klientů
CANABA, kteří se s maximálním
úsilím věnovali nejen zkrášlení zahrad
svých domovů, ale i pořízení jejich
fotodokumentace. Vysoký zájem účastníků
a množství zaslaných fotografií odbornou porotu
zaměstnalo na několik týdnů a definitivní vyhodnocení této
již tradiční soutěže bylo přijato až v prvním říjnovém týdnu.
Odborná komise složená z architektů a zástupců
vedení společnosti vybrala nakonec z několika stovek
soutěžních příspěvků jako vítěznou zahradu manželů
Jitky a Zdeňka Fořtových z Třemošné, kteří získali hlavní
cenu – voucher v hodnotě 25 000 Kč na poznávací zájezd.
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DŮM VYTVOŘÍŠ RUKAMA.
DOMOV JEDINĚ SRDCEM.
Nový rodinný dům RIVIERA manželů Fořtových vyrostl
na pozemku s překrásným výhledem přímo u lesa, který
každý milovník přírody určitě ocení. Svažující se pozemek,
který si vyžadoval terasovité řešení, ještě více podtrhuje
netradičnost a krásu domu, který svou unikátností zaujme
každého kolemjdoucího již z dálky. Přísloví „Dům vytvoříš
rukama, domov jedině srdcem.“, tu má své místo, neboť
manželé Fořtovi se rozhodli pro rodinný dům CANABA.
Nejprve uvažovali o postavení srubu, ale na jejich
pozemku by to nebyla ta správná volba. „Náš původní
plán byl srub, ale podmínky pozemku nebyly našemu
nápadu nakloněny. Mezitím jsme narazili na dům RIVIERA,
který nás nadchnul nejen svým názvem, jelikož milujeme
Středomoří, ale hlavně svou architekturou, která nám
připomínala milovanou Dalmácii,“ podotýká pan Fořt.
Se stavbou domu jim firma CANABA pomohla, postavila,
vše zařídila, a to za pouhých 6 měsíců. Firma jim také vyšla
vstříc i ve speciálních úpravách domu, což manželé velmi
ocenili. Dům je velice dobře prostorově řešen a z domu
jsou nadšeni i z toho důvodu, že na rozdíl od ostatních
domů v lokalitě nepotřebují klimatizaci, neboť když
jsou horké dny, přetrvává příjemné klima a v zimě je
v domě krásně teplo díky kombinaci masivní konstrukce
a tepelného čerpadla. Manželé Fořtovi jsou i po letech
s domem velmi spokojeni a shodli se, že firmu CANABA
by určitě doporučili všem svým známým.

ZAHRADA S NÁDECHEM
HARMONIE A POHODY
Velkou zásluhu na vítězství v soutěži má zejména paní
Fořtová, jelikož je vidět, že květinám opravdu rozumí
a velmi jí zahradničení baví. Vítězná zahrada je v moderním
stylu a k domu RIVIERA zapadá skvěle, neboť stejně jako
jejich dům, tak i zahrada je laděna do mediteránského
stylu. Můžeme zde najít palmu, sluneční hodiny, kotvu,
kterou dostal pan Fořt k jubileu nebo krásné jezírko
lemované bílými kameny, které jsou rozmístěné i po celé
zahradě. Své místo zde našlo i hřiště na pétanque, který si
manželé rádi zahrají při teplých letních večerech.
Největší radost však mají manželé Fořtovi z toho,
že si tuto krásnou zahradu užila i jejich tehdejší
fenka zlatého retrívra, která jim pomohla vytvořit
z postaveného domu ten opravdový domov. „Goldie si
domek se zahradou zamilovala a užívala si ho s námi
celé tři roky, za což jsme moc rádi. A jelikož ke každému
správnému rodinnému domu patří pes, pořídili jsme si
opět štěně zlatého retrívra.“, sděluje paní Fořtová.
Manželé Fořtovi si každopádně vítězství právem
zaslouží, a to hlavně za jejich nadšení, vytrvalost a smysl
pro detail, díky kterým dovedli nejen dům, ale i zahradu
k naprosté dokonalosti. Děkujeme za pozvání a přejeme,
aby zahrada jen vzkvétala. 
■

www.dumazahrada.cz
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