
Vážení spoluobčané, Jihočeši,
počasí si s námi pohrává, teploty o vánočních svátcích připomínaly jaro, následovaly 
tuhé mrazy a pak znovu výrazné oteplení. To mnoha z nás způsobuje řadu zdravotních 
problémů. Jen málokterý organismus je schopen čelit teplotním rozdílům v desítkách 
stupňů Celsia bez nějaké odezvy.
Já Vás ale mohu ujistit, že přes veškeré rozmary přírody, stojí jihočeské zdravotnictví na 
pevných základech a je tu vždy pro Vás.
Stejně jako je nezbytná dostupnost kvalitní akutní i následné medicínské péče v celém 
regionu, je stejně důležitá dostupnost celého širokého spektra medikamentů. Aby se každý 
z Vás dostal ke svým lékům kdykoli to bude potřebovat, o to se poctivě snaží lékárny všech 
nemocnic zřizovaných Jihočeským krajem. V provozu je jich v současné době celkem devět, 
řada z nich s pohotovostním režimem. Nepřetržitě, tedy 24 hodin denně, včetně sobot, 

nedělí a svátků, poskytuje své služby Lékárna Nemocnice České Budějovice, a. s.
Jen v loňském roce investovaly krajské nemocnice do svého rozvoje a modernizace, především moderního lékařského 
vybavení a přístrojů, více než miliardu korun a nezapomínaly přitom ani na své lékárny. Ty tak mohou nabízet celé 
spektrum léčiv, nevyjímaje speciálních přípravků, v přívětivém prostředí a z rukou vysoce erudovaného a odborně 
zdatného personálu.

Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje

Lékárna Nemocnice
České Budějovice, a. s.
(v terminálu nemocnice)

Boženy Němcové 585/54
370 01 České Budějovice

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, a. s.

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
So, Ne, Svátky: 8.00 – 12.00

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.: 383 314 390

lekarna@nemocnice-st.cz

Provozní doba:
Po – Pá: 7.00 – 17.00

Lékárna U Lva

Lékárna  
Poliklinika Kaplice

382 79 Frymburk 193
Tel.: 777 468 803

frymburk@nemck.cz

Otevírací doba:
Po – Pá: 8.30 – 11.00

Gen. Fanty 25  
382 41 Kaplice 

Tel.: +420 778 533 599 
kaplice@nemck.cz 

Otevírací doba:
Po, Út, Čt:   7.00 – 12.00  

12.30 – 16.00
St, Pá:   7.00 – 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 – 22.00
So, Ne: 8.00 – 20.00

Lékárna Poliklinika 
Světlogorská

Výdejna léků 
Mladá Vožice

Světlogorská 2764 
390 05 Tábor
Tel.: 381 262 296

Provozní doba:
Po – Pá: 7.30 – 17.00

Aloise Mareše 180
391 43 Mladá Vožice, Tábor
Tel.: 775 897 476
lekarnamv@seznam.cz

Provozní doba:
Po – Pá: 7.30 – 12.00
 12.30 – 16.00

Výhody nákupu 
v nemocničních 
lékárnách:
•  Levnější recepty 
•  Bonusové slevy na nákup
•  Prodloužení doby 

bezplatného parkování 
•   Odměny za nákupy
•   Poradenství 

kvalifikovaného 
personálu

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

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.

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

pro období 1. 3. – 30. 4. 2016
nebo do vyprodání zásobAKČNÍ LETÁK: 

Rýma

Kašel

APO-Ibuprofen 400 mg
100 potahovaných tablet

Uleví od bolesti hlavy, zubů, zad, kloubů i menstruační 
bolesti. Snižuje horečku a tlumí projevy zánětu.
V nabídce balení také po 30 tbl.
Lék s účinnou látkou Ibuprofenum, k vnitřnímu užití.

105,-
 

bolest

bolest

129,-
159,-

PROSPAN® Sirup 7mg/ml 
100ml

Lék na kašel s trojnásobným účinkem:
• uvolňuje hleny v dýchacích cestách,
• usnadňuje vykašlávání,
• ulevuje od kašle.
Vhodný pro dospělé i děti OD NAROZENÍ!
Bez alkoholu, cukru a barviv.

Nově také rodinné 
balení 200 ml.

Volně prodejný léčivý  
přípravek vnitřnímu  
užití. 
Účinná látka:  
Suchý extrakt  
z břečťanového listu. 

89,-

Muconasal®  Plus 10 ml
Uvolní ucpaný nos rychle a nadlouho
• účinkuje během 5 minut
• působí až 10 hodin
S éterickými oleji (máta, eukalyptol), které zvlhčují a ošetřují 
nosní sliznici.
Lék k nosnímu užití. Léčivá látka Tramazolini hydrochloridum.

105,- 144,-

Nalgesin S  
30 tablet 

Lék na bolesti hlavy, zubů, zad, svalů, kloubů, menstruační 
bolesti, bolesti spojené s nachlazením.
Lék k vnitřnímu užití. Léčivá látka Naproxenum natrium.
V akci také Nalgesin S 20 tablet cena 99 Kč

135,-
180,-

Kupte
PROSPAN® Sirup100 ml a obdržíte NAVÍCvzorek pastilek Isla medic hydro+.



Kožní infeKce ústní hygiena

Klouby

močové cesty

Kolagen

aleRgietRávení

bolest doplněK stRavy

Clotrimazol AL 1%
50 g krém

• K léčbě kožních a slizničních infekcí, které jsou 
způsobeny kvasinkami, plísněmi a některými 
bakteriemi

• Pro dospělé a děti od 2 let
Léčivý přípravek k vnějšímu užití.  

Bayflex 1178 mg 2+1
30 tablet

Volně prodejný lék pro léčbu osteoartrózy kloubů.

Analergin
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. Obsahuje účinnou látku cetirizin.

Silymarin AL 50
100 obalených tablet

Jako podpůrná léčba chronických zánětlivých jaterních 
onemocnění, jaterní cirhózy a toxického poškození jater.
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

Voltaren Forte 2.32% 
gel 1x100g

Proti silné bolesti s nejdelším účinkem
• léčí silnou bolest zad, svalů a kloubů 
• poskytuje úlevu až na 12 hodin
• stačí aplikovat pouze 2x denně
• snadno otevíratelný uzávěr 

Lék k zevnímu užití.  
Obsahuje Diclofenacum  
diethylaminum 
ethylesterům.  
Doplněk stravy.

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.

94,-
121,-

Blokurima 
2g D-manózy
 sáčky 30x4g

Na močové cesty BLOKURIMA zkuste ji taky!!
Doplněk stravy.
V akci také Blokurima 2g D-manózy sáčky 10x4g, 
cena 165 Kč

174,-
196,-

254,-
299,-

86,-
109,-

Diosminol micronized 
180 tablet

Mikronizovaná purifikovaná směs diosminu 450 mg 
a hesperidinu 50 mg a 1% extrakt aesculosidu 162 mg. 
Osvědčená kombinace diosminu a hesperidinu.
Doplněk stravy.
V akci také 
Diosminol 
micronized 
60 tablet,  
cena 169 Kč

Corega fixační krém 
Extra silný svěží 40g 
Pomáhá předcházet ulpívání zbytků jídla pod náhradu. 
Pevná fixace po dobu až 12 hodin. Neobsahuje zinek.
Ústní hygiena. 
V akci také 
Corega fixační krém bez příchuti 40g, cena 86 Kč, 
Corega fixační krém Svěží dech 40g, cena 86 Kč, 
Corega - Antibakteriální 30 tbl., cena 86 Kč.  

330,-
440,-

449,-
727,-

2 + 1 79,-
99,-

COLAFIT 
60 kostiček

• 99,9% čistý lyofilizovaný kolagen bez barviv a přidaných 
látek

• Stačí jedna kostka denně
• Vhodné pro sportovce, seniory, těhotné a kojící ženy
Doplněk stravy.

349,-
430,-


