
 Akci na pomoc handicapovaným dětem zrealizovaly 

společně supermarkety Terno, jihočeská mlékárna 

Madeta, Poděbradka, která je výrobcem Dobré vody, 

a společnost Europasta, která vyrábí výrobky se znač-

kou Bratři Zátkové.

 Dobročinné akce se aktivně zúčastnili také zákazníci 

supermarketů Terno, kteří svými nákupy vybraných 

výrobků Madeta, Dobrá voda a Bratři Zátkové, označe-

ných logem „Vaše koruna pro Bazalku“, rozhodli 

o výši příspěvku. Za každý takto označený výrobek, 

nakoupený v supermarketech Terno v období od 13. 5. 

do 9. 6. 2015, byla jedna koruna věnována na konto 

Centra BAZALKA. Celková výše příspěvku pro BA-

ZALKU tak dosáhla 109 393 korun.

 Centrum BAZALKA je nestátní neziskovou organi-

zací, která poskytuje komplexní péči o děti a mládež 

s těžkým zdravotním postižením z celého Jihočeského 

kraje. BAZALKA poskytuje ucelenou rehabilitaci, tedy 

propojení sociálních služeb, vzdělání a rehabilitace, 

čtyřem desítkám klientů ve věku od jednoho roku až do 

dvaceti šesti let. Děti s těžkým zdravotním postižením 

z celých jižních Čech tu mají k dispozici vedle denního 

a týdenního stacionáře i speciální mateřskou a základ-

ní školu. Cílená rehabilitační péče pak vede ke zlepšo-

vání kvality života a zdravotního stavu dětí. Rodinný 

stacionář ulehčuje život i jejich rodičům, kterým tak 

alespoň částečně usnadňuje životní situaci a umožňuje 

zdánlivě všední věci, jakou je třeba výkon povolání. 

 16. června 2015 přivítala své první zákazníky nově 

zrekonstruovaná prodejna Trefa v Olešníku. Na první 

pohled je zřejmé, že se jedná o moderní prodejnu, 

která nabízí čerstvé a kvalitní potraviny převážně 

z našeho regionu. „V rámci remodelingu jsme změnili 

vzhled a uspořádání vnitřních ploch, vybavení regálů, 

instalovali nové chladicí a mrazicí zařízení a vylepšili 

i skladbu nabízeného zboží. Rozšířili jsme nabídku 

v úseku s mléčnými výrobky, v úseku pečiva a v úseku 

ovoce a zeleniny,“ uvedla vedoucí prodejny Trefa Bo-

huslava Jozová.

Supermarkety Terno podpořily společně 

se svými partnery Centrum BAZALKA

Nově zrekonstruovaná prodejna Trefa v Olešníku

 „BAZALKA je závislá na pomoci dárců s dobrým srd-

cem. Proto si velice vážíme podpory, kterou nám posky-

tuje Terno společně se svými obchodními partnery. 

Věřím, že naše spolupráce bude fungovat i nadále 

a v budoucnu proběhne ještě spousta podobných pro-

jektů s takto skvělým výsledkem,“ uvedla předsedkyně 

dozorčí rady Centra BAZALKA Martina Koudelková.

 „Dominantním prvkem prodejny je obslužný úsek 

s bohatou nabídkou salátů, pomazánek a cukrářských 

výrobků z Vltavotýnských lahůdek. Nově byla 

v prodejně instalována vitrína s nabídkou vybraných 

dárků zákaznického klubu. Podle mého názoru se 

jednalo o velmi přínosné úpravy a jsem velice ráda, 

že stejný názor sdílejí i naši zákazníci,“ dodala 

Bohuslava Jozová. 

Tým prodejny Trefa v Olešníku.

Starosta obce Olešník JUDr. Jiří Pavlica s generálním ředitelem 
JEDNOTA, s.d. České Budějovice Ing. Jaroslavem Froulíkem 
před obslužným úsekem nové prodejny.

Symbolický šek předal Milan Kuda, ředitel skupiny supermarketů 
Terno, spolu s Pavlou Řezníčkovou (Poděbradka) a Milošem 
Pokorným (Madeta) předsedkyni dozorčí rady Centra BAZALKA 
Martině Koudelkové v rámci oslavy 20 let Terno České Budějovice 
v sobotu 13. 6. 2015.


