
Vážení spoluobčané,

zdraví je na pomyslném žebříčku 
hodnot většiny z nás na nejvyšším 
stupni. Proto vnímáme jako klíčo-
vé zachování, rozvoj a zajištění do-
stupnosti špičkové medicíny na jihu 
Čech. 
Pod správou Jihočeského kraje je 
celkem 8 nemocnic, které zajišťují 

akutní péči v celém našem regionu. Jedná se o Nemocni-
ci České Budějovice, a. s., Nemocnici Český Krumlov, a. s., 
Nemocnici Dačice, a. s., Nemocnici Jindřichův Hradec, a. s., 
Nemocnici Písek, a. s., Nemocnici Prachatice a. s., Nemocnici 
Strakonice, a. s., a Nemocnici Tábor, a. s. Tato zařízení se 
významně podílejí také na zajištění dostupnosti lékárenské 
péče. Provozují deset lékáren, z nichž jedna – lékárna při 
Nemocnici České Budějovice, a. s. – poskytuje dokonce ne-
přetržitý výdej léků po celý rok. 
Snahou Jihočeského kraje jako provozovatele nemocnic
v regionu je zachovaní dostupnosti zdravotnické péče včet-
ně léčivých přípravků, které jsou dostupné za velmi příznivé 
ceny společně s kvalifi kovaným poradenstvím. Výdej léků 
v nemocničních lékárnách je navíc spojen s řadou výhod pro 
pacienta. A v neposlední řadě: nemocnice veškerý svůj zisk 
z provozu lékáren investují zpět do zdravotní péče, a to do 
zajištění lepšího vybavení a služeb pro pacienty. 
Tím, že využíváte služeb lékáren při jihočeských nemocni-
cích, napomáháte rozvoji zdravotních služeb v našem kraji. 

Mgr. Ivana Stráská,
námìstkynì hejtmana Jihoèeského kraje

Lékárna Nemocnice
České Budějovice a. s.

(v terminálu nemocnice)

Boženy Němcové 585/54
370 01 České Budělovice

verlek@nemcb.cz
Tel.: +420 387 873 126

Provozní doba:
Nepřetržitý provoz

Výdej léků pro veřejnost:
Po – Pá 7.00 – 18.00 

Pohotovostní služba mimo běžnou 
pracovní dobu nepřetržitě

(tel.: 387 873 103)

Lékárna Nemocnice
Prachatice, a. s.

Nebahovská 1015
383 01 Prachatice
lekarna@nempt.cz
Tel.: 388 600 445, 724 379 405

Provozní doba:
Po – Pá 7.00 – 16.00

Lékárna Nemocnice 
Český Krumlov

Nemocniční 429
381 27 Český Krumlov

Tel.: 380 761 253
lekarna@nemck.cz

Otevírací doba:
Po – Pá 7.30 – 16.30 

Lékárna Nemocnice 
Písek, a. s.

Karla Čapka 589
397 01 Písek
Budějovické Předměstí 
lekarna@nemopisek.cz
Tel.: 382 772 334, 382 213 503

Otevírací doba:
Po – Pá 7.30 – 20.00
Sobota, Neděle, Svátky 8.00 – 12.00

Lékárna Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
(uvnitř areálu nemocnice)

U nemocnice 380/III, 377 38 Jindřichův Hradec
Tel.: 384 376 445, 384 376 447

lekarna@nemjh.cz

Provozní doba: Po – Pá 7.30 – 15.30

Lékárna Nemocnice
Strakonice, a. s.

Radomyšlská 336
386 29 Strakonice
Tel.: 381 314 390

lekarna@nemocnice-st.cz

Provozní doba:
Po – Pá 7.00 – 16.00

Lékárna U Lva

Lékárna 
Poliklinika Kaplice

382 79 Frymburk 193
Tel.: 777 468 803

frymburk@nemck.cz

Otevírací doba:
Po – Pá 8.30 – 11.30 12.30 – 15.00

Gen. Fanty 25, 382 41 Kaplice
T: +420 778 533 599

kaplice@nemck.cz 

Otevírací doba:
Po, Út, Čt 07.00 - 12.00 

12.30 - 16.00
St, Pá - 07.00 - 12.00 

12.30 - 15.00 

Lékárna Nemocnice
Tábor, a. s.

Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor
lekarna@nemta.cz
Tel.: 381 607 633

Provozní doba: 
Po – Pá 7.00 – 18.00
Sobota 8.00 – 11.30

Lékárna 
Poliklinika Světlogorská

Světlogorská 2764, 390 05 Tábor
Tel.: 381 262 296

Provozní doba:
Po – Pá 7.30 – 17.00



KŮŽE

ALERGIE ALERGIE

Hemagel PRVNÍ POMOC
5 g + 3 ks krycí fólie

KOmpletní balíček pro ošetření ran v domácnosti. Obsahuje: Hemagel 5g a 3 ks krycích, prodyšných 
a voděodolných folií. Zdravotnický prostředek.

Claritine® 10 mg
30 tablet

AKTIVNÍ DEN BEZ OMEZENÍ. Uleví od častých příznaků alergií (alergická rýma a chronická idiopatická kopřivka), 
pomáhá obnovit běžné aktivity, účinkuje až 24 hodin. Claritine 10mg tablety a Claritine 1mg/ml sirup jsou volně 
prodejné léčivé přípravky s účinnou látkou loratadin k vnitřnímu užití. 
V akci také Claritine por. sir. 1 x 120 ml, cena 124 Kč

BOLEST BOLEST

APO-Ibuprofen 400 mg
100 tablet

Uleví od bolesti zad, kloubů i menstruační bolesti, 
snižuje horečku a tlumí projevy zánětu. Lék 
k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum.

Brufen 400 mg
30 tablet

K tlumení mírných nebo středně silných bolestí 
(např. bolesti hlavy, zad, zubů, bolestivé 
menstruace), k léčbě bolestí svalů a kloubů při 
chřipkových onemocněních. Lék s účinnou látkou 
ibuprofen. K vnitřnímu užití.

Analergin 10 mg
30 tablet

Přípravek proti alergiím, ke zmírnění nosních 
a očních příznaků sezónní a celoroční alergické 
rýmy, ke zmírnění příznaků chronické kopřivky 
nejasného původu. Lék k vnitřnímu užití s účinnou 
látkou cetirizin.

Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Změna vyhrazena. Za tiskové chyby neručíme. Cílem 
toho informačního letáku není podpora zvýšeného užívání léků. Doplňky stravy nenahrazují pestrou stravu ani zdravý životní styl. Běžné prodejní ceny se mohou 
v jednotlivých lékárnách lišit. Běžnou cenou se rozumí Průměrná aktuální cena příslušného přípravku v lékárnách dle zveřejněných údajů Ministerstva zdravotnictví ČR, 
www.mzcr.cz, zaokrouhlená na celé Kč, případně cena vyplývající z informací a sdělení výrobce/dovozce. Za takováto sdělení neneseme zodpovědnost.

Výhody nákupu 
v nemocničních 
lékárnách:

•  Nejširší sortiment léčiv 
skladem 

•  Příznivé ceny

•  Bonusové slevy 
na nákup

•  Prodloužení doby 
bezplatného parkování 

•  Odměny za nákupy

•  Poradenství 
kvalifi kovaného 
personálu

•  Veškerý zisk z provozu 
lékáren se investuje 
zpět do zdravotní péče 

AKČNÍ CENY PLATÍ 
od 1. 6. – 31. 8. 2015 

nebo do vyprodání zásob 

í balíček pro ošetření ran v domácnosti. Obsahuje: Hemagel 5g a 3 ks krycích, prodyšných
olných folií. Zdravotnický prostředek.
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DOPLNĚK STRAVY

DOPLNĚK STRAVY PRŮJEM

BOLEST ZAD, SVALŮ A KLOUBŮ

LAXATIVA

CEMIO Kamzík®

60 kapslí

Jediný v ČR s nativním kolagenem NCI® a NCII® 
a vit. C pro klouby, vazy, šlachy i chrupavky. 
Špičkový kolagen nové generace. Pouze 1 kapsle 
denně. Kúra na 2 měsíce.

Diosminol micronized
60 tobolek

Mikronizovaná purifi kovaná směs diosminu 
450 mg a hesperidinu 50 mg a 1% extrakt 
aesculosidu 162 mg. Osvědčená kombinace
diosminu a hesperidinu. Doplněk stravy.

Imodium® Rapid 2 mg
tablety dispergovatelné v ústech

OKAMŽITÁ POMOC PŘI PRŮJMU. Okamžitě se 
rozpouští na jazyku přináší rychlou úlevu. Není 
nutné zapíjet vodou. Má příjemné mátové aroma. 
K symptomatické léčbě akutního a chronického 
průjmu. Neovlivňuje přirozenou střevní mikrofl óru. 
Reklama na léčivý přípravek. Imodium® Rapid 
2 mg, tablety dispergovatelné v ústech. Obsahuje 
loperamid-hydrochlorid. Perorální podání.

Voltaren Forte 2.32 % drm. gel
1 x 100 g

Nejsilnější emulgel pro úlevu od silné bolesti zad, svalů a kloubů s dlouhodobým účinkem až na 12 hodin. 
Stačí aplikovat pouze 2x denně. Snadno otevíratelný uzávěr. Lék k zevnímu užití. Obsahuje Diclofenacum 
diethylaminum.

Guttalax por. gtt. sol.
1 x 30 ml

Šetrné a účinné projímadlo, působí přímo 
v tlustém střevě a nezatěžuje další orgány. Lék 
k vnitřnímu užití, léčívá látka Natrii Picosulfas.

Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Změna vyhrazena. Za tiskové chyby neručíme. Cílem 
toho informačního letáku není podpora zvýšeného užívání léků. Doplňky stravy nenahrazují pestrou stravu ani zdravý životní styl. Běžné prodejní ceny se mohou 
v jednotlivých lékárnách lišit. Běžnou cenou se rozumí Průměrná aktuální cena příslušného přípravku v lékárnách dle zveřejněných údajů Ministerstva zdravotnictví ČR, 
www.mzcr.cz, zaokrouhlená na celé Kč, případně cena vyplývající z informací a sdělení výrobce/dovozce. Za takováto sdělení neneseme zodpovědnost.

DOPLNĚK STRAVY

BIOPRON® Forte
30 tobolek

Unikátní kombinace probiotických bakterií 
a kvasinek doplněná o prebiotika. Obsahuje 
Saccharomyces boulardii. Vhodný pro dospělé 
a děti od 6. měsíce věku.

ZAŽÍVÁNÍ

APO-OME 20
14 tobolek

Při častém pálení žáhy a žaludečních obtížích. 
Uleví až na 24 hod. Pouze 1 tobolka denně. 
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje omeprazolum. 
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diosminu a hesperidinu. Doplněk stravy.

a děti od 6. měsíce věku.

Při častém pálení žáhy a žaludečn
Uleví až na 24 hod. Pouze 1 tobo
LékLék kk vnivnitřntřnímuímu užužitíití. O. Obsabsahujhuje oe o

VÝŽIVA OČÍ

Ocuvite COMPLETE
60 kapslí

Doplněk stravy s obsahem DHA, luteinu, 
zeaxanthinu, vitamínů a zinku, který přispívá 
k udržení normálního zraku.
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SVĚDIVÁ POKOŽKA

ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK

KRÁSNÉ OPÁLENÍ

Fenistil® gel 
30 g

První pomoc proti svědění při podrážděné 
pokožce. Uleví během několika minut, efektivně 
zastavuje svědění pokožky různého původu. Díky 
chladivému účinku poskytuje rychlou úlevou 
od nepříjemných projevů svědění. Vhodný i pro 
malé děti včetně kojenců. Lék k vnějšímu použití. 
Obsahuje účinnou látku dimetindeni maleas.

TENA Lady Ultra Mini
28 ks + 14 ks NAVÍC

Diskrétní inkontinenční vložky. Tenké a přitom vysoce savé. Vložky pro lehký až střední únik moči s vysoce 
absorpční zónou a systémem kontroly zápachu. Zdravotnický prostředek.  
V akci také TENA Lady Normal, 24 ks + 12 ks NAVÍC, cena 149 Kč

GS Beta karoten 
Forte
90+45 kapslí

Silná dávka betakarotenu pro krásné opálení. 
Beta-karoten je přirozeným zdrojem vitaminu A, 
který má pozitivní vliv na pokožku, zrak a imunitní 
systém. Doporučené dávkování 1 kapsle obden. 

Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Změna vyhrazena. Za tiskové chyby neručíme. Cílem 
toho informačního letáku není podpora zvýšeného užívání léků. Doplňky stravy nenahrazují pestrou stravu ani zdravý životní styl. Běžné prodejní ceny se mohou 
v jednotlivých lékárnách lišit. Běžnou cenou se rozumí Průměrná aktuální cena příslušného přípravku v lékárnách dle zveřejněných údajů Ministerstva zdravotnictví ČR, 
www.mzcr.cz, zaokrouhlená na celé Kč, případně cena vyplývající z informací a sdělení výrobce/dovozce. Za takováto sdělení neneseme zodpovědnost.

DOPLNĚK STRAVY

MOČOVÉ CESTY

DOPLNĚK STRAVY

B-komplex forte 
Generica
100 tablet

Obsahuje všech 8 esenciálních vitamínů B.

Urinal Akut
20 tablet

Více než 0,4 kg brusinek v 1 tobolce – prémiový 
extrakt CystiCran®, unikátní kombinace brusinek 
s vitamnem D a bylinou Zlatobýlem obecným 
dodává příznivý účinek na močové cesty. Stačí 1 
tableta denně.

Repelent PREDATOR 
FORTE spray
150 ml

Vysoce efektivní repelent pro delší pobyt v přírodě. 
Kosmetika. V akci také Repelent PREDATOR JUNIOR 
spray 150 ml, cena 142 Kč, Repelent Predator MAXX 
Plus spray 80 ml, cena 170 Kč, Repelent PREDATOR 
OUTDOOR IMPREGNACE spray 200 ml, cena 152 Kč.

, p
GNACE spray 200 ml, c

*nevztahuje se na akční balení

SLEVA 10 %
na všechny 

výrobky 
ze solární řady 

Eucerin*
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