
Upřímně děkujeme za důvěru 
v uplynulém roce. Věříme, že i nadále 
pro vás budeme silným partnerem, 
který je vždy na dosah.

Přejeme vám příjemné prožití 
vánočních svátků a úspěšné vkročení 
do roku 2023.

www.alphega.cz
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629 Kč

699 Kč

•   lék na bolest a zánět v krku a dutině ústní
• pastilky bez cukru ve čtyřech příchutích
V akci také další léčivé přípravky Tantum Verde.
Tantum Verde, Tantum Verde Lemon, Mint, Eucalyptus, Orange and 
Honey, Tantum Verde Spray a Tantum Verde Spray Forte obsahují 
benzydamin hydrochlorid. Léky k místnímu užití v ústech a v krku. 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.*

•  správná volba proti kašli díky 2 účinným látkám
• tlumí suchý dráždivý kašel a usnadňuje vykašlávání
V akci také Stoptussin, sirup 180 ml za 149 Kč. 
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.* 
Stoptussin, sirup je léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 

TANTUM VERDE 
ORANGE AND HONEY 
3 mg, 20 pastilek

STOPTUSSIN
sirup, 100 ml

149 Kč

188 Kč

109 Kč

135 Kč

499 Kč

652 Kč

199 Kč

249 Kč

479 Kč

628 Kč

1 tob. = 3,68 Kč

1 tbl. = 4,84 Kč



BROMHEXIN 12 KM
kapky, 30 ml

•  kapky na zkapalňování a rozpouštění hlenu při 
onemocnění dýchacích cest, usnadňují vykašlávání

•  bez alkoholu, cukru a barviv
•  vhodné pro děti od 2 let
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.* Lék k vnitřnímu užití. 
Obsahuje bromhexini hydrochloridum.

89 Kč

119 Kč

MUCOSOLVAN® 
PRO DOSPĚLÉ 
30 mg/5 ml sirup
100 ml

• ulehčuje vykašlávání 
• uvolňuje zahlenění
• zmírňuje kašel
• bez cukru a alkoholu
• jahodová příchuť
V akci také další přípravky Mucosolvan®.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.* MUCOSOLVAN® pro dospělé 
je volně prodejný lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ambroxoli 
hydrochloridum.

139 Kč

167 Kč

•  trojí účinek: protizánětlivý, analgetický  
a antiseptický

• snižuje bolest, zarudnutí a otok v krku
V akci také Septabene Eukalyptus 3 mg/1 mg,  
16 pastilek za 129 Kč a Septabene, orální sprej 30 ml  
za 149 Kč
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.* Léky k orálnímu užití.

SEPTABENE CITRON  
A BEZOVÝ KVĚT 
3 mg/1 mg, 16 pastilek

129 Kč

159 Kč

• pastilky s jahodovou příchutí pro děti od 4 let
•  díky islandskému lišejníku ulevují od bolesti  

v krku
• zklidňují podrážděné sliznice
• působí antisepticky v ústní dutině
V akci také Junior-angin lízátka pro děti od  
3 let 8 ks za 159 Kč a Junior-angin sirup pro 
děti od 1 roku 100 ml za 199 Kč.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.* Zdravotnické prostředky.

•  ulevuje od bolesti a škrábání v krku, dezinfikuje 
ústní dutinu, potlačuje zánět

•  pro dospělé a děti od 6 let
V akci také Neo-angin bez cukru třešeň nebo 
Neo-angin šalvej 24 pastilek za 159 Kč.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.* 
NEO-ANGIN® BEZ CUKRU 1,2 mg/0,6 mg/5,72 mg pastilky je lék  
k místnímu užití v ústech a krku.

JUNIOR-ANGIN
24 pastilek

NEO-ANGIN BEZ 
CUKRU
24 tablet

•  sirup na všechny druhy kašle spojené  
s nachlazením  

• zmírňuje suchý dráždivý i průduškový kašel 
• rychlá úleva
V akci také další přípravky Tussirex.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.* Zdravotnický prostředek.

TUSSIREX SIRUP
120 ml

•  léčí vlhký kašel
•  rychlý nástup účinku od 1. dne
•  rozpouští hlen, usnadňuje vykašlávání
•  navíc antioxidační účinek
V akci také ACC® 20 mg/ml sirup, 100 ml za 129 Kč.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.* Volně prodejné léky 
k vnitřnímu užití s účinnou látkou acetylcystein.

ACC® LONG
600 mg šumivé tablety, 20 tablet

209 Kč

249 Kč

159 Kč

179 Kč

169 Kč

199 Kč

159 Kč

199 Kč

PREVENTIVNĚ
1 TUBA TÝDNĚ

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Oscillococcinum® je 
homeopaacký léčivý přípravek k vnitřnímu užii, užívaný 
tradičně v homeopaai k prevenci a léčbě chřipkových stavů. 
Obsahuje Anas barbariae, hepaas et cordis extractum 200 K.

Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, roztok OLYNTH® HA 1 mg/ml, OLYNTH® 1 mg/ml
obsahuje xylometazolin-hydrochlorid. Nosní sprej, roztok OLYNTH® PLUS 1 mg/ml + 
50 mg/ml obsahuje xylometazolin-hydrochlorid a dexpanthenol. Jsou určeny k podání 
do nosu. Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. CZ-OL-2200111

 HA 1 mg/ml, OLYNTH® 1 mg/ml
obsahuje xylometazolin-hydrochlorid. Nosní sprej, roztok OLYNTH® PLUS 1 mg/ml + 

Přestaňte kýchat, začněte volně dýchat

Kýchá celá rodina

599 Kč

732  Kč

189 Kč

235  Kč 79 Kč

96  Kč

99 Kč

127  Kč

99 Kč

127  Kč



DEXOKET® 25 MG
potahované tablety, 10 tablet

69 Kč

89 Kč

Rychlá a účinná pomoc, když vás zasáhne bolest1

• svalů a kloubů
• zubů
• hlavy
• při menstruaci
V akci také Dexoket® 25 mg granule pro  
perorální roztok, 10 sáčků za 79 Kč.
1Ke krátkodobé léčbě mírné až střední intenzity. Pečlivě si pročtěte 
příbalový leták.* Volně prodejné léky Dexoket® obsahují  
dexketoprofen trometamol. K vnitřnímu užití.

APO-OME
14 tvrdých tobolek

129 Kč

158 Kč

Pálí vás žáha? 
• Rennie přináší rychlou a efektivní úlevu 
•  vhodné pro těhotné a kojící při dodržení  

doporučovaného dávkování
V akci také Rennie® 96 žvýkacích tablet za 219 Kč.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.* Rennie 680 mg/80 mg žvýkací 
tablety je léčivý přípravek k vnitřnímu užití. CH-20220726-43

• pro úlevu od nadýmání
• lze užívat dlouhodobě
•  Espumisan kapky je vhodný také pro kojence  

a děti do 6 let
V akci také Espumisan 100 mg/ml perorální kapky, 
emulze 50 ml za 199 Kč.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.* 
Léky k vnitřnímu užití. Obsahují simetikon.

RENNIE®
48 žvýkacích tablet

ESPUMISAN
40 mg, měkké tobolky 100 ks

139 Kč

171 Kč

149 Kč

188 Kč

•  odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení
•   díky paracetamolu snižuje horečku, odstraňuje  

bolest hlavy a bolest v krku
•   s přídavkem léčivé látky na uvolnění ucpaného 

nosu a s vitaminem C
V akci také Coldrex Horký nápoj Citron 10 sáčků za 
189 Kč a Coldrex tablety, 24 tablet za 159 Kč.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.* Léky k vnitřnímu užití.

COLDREX HORKÝ 
NÁPOJ 
citron s medem
10 sáčků

189 Kč

221Kč

• při častém pálení žáhy a žaludečních obtížích
• uleví až na 24 hod. 
• pouze 1 tobolka denně
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.* 
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje omeprazolum.

ESSENTIALE®
300 mg, tvrdé tobolky 100 ks

Obsahuje esenciální fosfolipidy se třemi  
mechanizmy podpory funkce jater:
•  urychluje obnovu jaterních buněk
•  zlepšuje jejich funkci
•  podporuje jejich regeneraci
•  pro dospělé a dospívající od 12 let  

(o hmotnosti cca 43 kg)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.* Lék k vnitřnímu užití. 
Obsahuje phospholipida sojae praeparata.

369 Kč

441 Kč

PANGROL® 20000 IU
50 tablet

Těžký žaludek po jídle?
•  trávicí enzymy podporují trávení a vstřebávání jídla 

při problémech s enzymy slinivky břišní
V akci také Pangrol® 20000 IU 20 tablet za 119 Kč.
Pečlivě si pročtěte příbalový leták.* Léky k vnitřnímu užití. 
Obsahují pancreatinum.

229 Kč

267 Kč

NUROFEN RAPID
400 mg, 30 měkkých tobolek

•  rychlá a učinná úleva od horečky a bolesti, včetně 
bolesti hlavy, zad, zubů či při menstruaci

V akci také NUROFEN Rapid 400 mg, 20 měkkých 
tobolek za 99 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Obsahují ibuprofen. 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.*

119 Kč

170 Kč

•  spolehlivý lék na horečku a bolest
•  při mírné až středně silné bolesti, potlačuje zánět  

a horečku
•  vhodný od 6 let
Lék k vnitřnímu užití.  Obsahuje ibuprofen. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

NUROFEN
200 mg, 24 tablet

49 Kč

66 Kč

 40.
začíná  

působit 
již od

vteřiny



MAGNE B6® FORTE
50 tablet

CEBION®
kapky, 30 ml

•  osvědčená kombinace hořčíku a vitaminu B6
•  efektivní doplnění hořčíku na podporu psychiky, 

nervů a energie
Doplněk stravy.* (1 tab = 3,78 Kč). Obsahuje citrát hořčíku pro účinné 
doplnění hořčíku. Hořčík a vitamin B6 přispívají k normální činnosti 
nervové soustavy a psychiky a k normálnímu energetickému 
metabolismu.  

•  vitamin C ve formě kapek, s dávkováním  
pro různé věkové skupiny

•  bez cukru, konzervantů, nadbytečných  
pomocných látek

•  1 kapka = 5 mg kyseliny askorbové
Doplněk stravy.* (100 ml  = 430 Kč). 

189 Kč

215 Kč

399 Kč

439 Kč

•  zmírňuje a zkracuje příznaky chřipky a nachlazení
•  s postupným uvolňováním vitaminu C až 12 hodin 

pro jeho lepší vstřebávání
•  podpořte svoji imunitu pravidelným užíváním 
•  zvýšená potřeba užívání např. také v těhotenství,  

při kojení, sportu, namáhavé práci, po úrazech nebo 
u kuřáků

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.* Lék k vnitřnímu užití. 
Obsahuje acidum ascorbicum.

•  komplexní a vyvážené složení hořčíku a vitaminů  
B1, B6 a B12

•  obohaceno nově o zinek pro podporu imunity
•  2 tablety denně pro lepší vstřebávání
Doplněk stravy.* (1 tab = 1,94 Kč).

CELASKON® LONG  
EFFECT
500 mg tvrdé tobolky, 60 ks

MAGNESIUM 
B-KOMPLEX VÁNOCE 
120 + 60 tablet NAVÍC

229 Kč

283 Kč

349 Kč

409 Kč

•  snadno rozpustné růžové měkké tobolky  
s účinnou látkou v tekuté formě

•  s protizánětlivým účinkem
•  pro dospělé a děti od 6 let
•  ulevuje od bolesti hlavy, migrény, bolesti zubů, 

zad, svalů a menstruační bolesti
• snižuje horečku
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.* Lék k vnitřnímu užití. 
Obsahuje ibuprofenum

•  vyvážená kombinace  
vitaminů, minerálů  
a ženšenového výtažku G115®

•  výtažek Panax ginseng G115® přispívá k tělesné 
a duševní pohodě, k odolnosti organismu vůči 
stresu a pomáhá podporovat vitalitu organismu

V akci také Pharmaton Geriavit Vitality 50+,  
30 měkkých tobolek za 269 Kč.
Doplňky stravy.* (1 tob = 6,79 Kč, 8,97 Kč)

IBALGIN® RAPIDCAPS 
400 mg, měkké tobolky 30 ks

PHARMATON GERIAVIT 
VITALITY 50+
100 měkkých tobolek

•  odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení:  
horečka, ucpaný nos, bolest hlavy, bolest v krku                                                                                               

•  díky kofeinu působí také proti únavě a ospalosti
V akci také PARALEN GRIP® chřipka a kašel 500 
mg/15 mg/5 mg potahované tablety, 24 ks za 149 Kč.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.* Léky k vnitřnímu užití.

PARALEN GRIP® 
chřipka a bolest 500 mg/25 mg/5 mg 
potahované tablety, 24 ks

149 Kč

186 Kč139 Kč

169 Kč

679 Kč

809 Kč

•  hlíva s deklarovaným obsahem betaglukanu
•  rakytník podporuje imunitu
•  navíc k nákupu Zinek + selen s echinaceou
Doplněk stravy.* (1 kaps. = 3,33 Kč).

TEREZIA HLÍVA 
ÚSTŘIČNÁ
s rakytníkovým olejem 
120 kapslí

• rybí olej z norské přírody s tradicí od roku 1854 
•  bohatý zdroj Omega 3 mastných kyselin EPA  

a DHA
•  zdroj vitaminu A, D a E
•  skvělá citronová příchuť
V akci také další přípravky Möller's Omega 3.
Doplněk stravy.* (100 ml = 105,8 Kč )

MÖLLER'S OMEGA 3
citron, 2 x 250 ml

129 Kč

145 Kč

DÁRKOVÉ BALENÍ

DÁRKOVÉ BALENÍ

NAVÍCZinek + selen s echinaceou 30 kapslí

529 Kč

612 Kč



Potěšte své blízké dárkem pro zdravíPotěšte své blízké dárkem pro zdraví

257Kč

239Kč

Koenzym Q10 FORTE
50 + 10 tobolek NAVÍC
Výhodné balení koenzymu Q10 
přírodního původu. Optimální dávka 
60 mg v jedné tobolce. Složení na 
bázi oleje pro dobré vstřebávání.
BALENÍ NA 2 MĚSÍCE!
(1 tob. = 3,98 Kč)

UVEDENÉ VÝROBKY JSOU DOPLŇKY STRAVY.
Prostenal Control obsahuje saw palmetto, které přispívá k udržení zdraví prostaty a normálního proudu moči. Kotvičník podporuje potenci. *Zlatá Omega-3 FORTE 
obsahuje EPA a DHA, které přispívají k normální funkci srdce. DHA přispívá k normální funkci mozku a zraku. Příznivého účinku je dosaženo při denním příjmu 250 
mg EPA a DHA a 250 mg DHA. Vitaminy A a D přispívají k normální funkci imunitního systému. Vápník, hořčík, zinek pomáhají udržovat zdravé kosti. Vápník, hořčík 
a vitamin D přispívají ke zdravým a silným zubům a k normální funkci svalů. Zinek, měď a vitaminy D a B6 jsou důležité pro normální funkci imunitního systému.

606Kč

549Kč

Proenzi 3 PLUS
180 + 45 tablet NAVÍC
Špičková komplexní kloubní výživa 
s chondroitinem, glukosaminem, 
MSM a kolagenem typu II.
(1 tab. = 2,44 Kč)

Zlatá Omega-3 FORTE
rybí olej 1500 mg,
2 x 250 ml VÝHODNÉ BALENÍ
Extra silná dávka omega-3 EPA a DHA obo-
hacena o vitaminy A-D-E. Podpora IMUNITY, 
SRDCE, MOZKU a ZRAKU.* Svěží příchuť 
pomeranč-citron přírodního původu.
(100 ml = 79,80 Kč)

474Kč

399Kč

Prostenal CONTROL
70 + 20 tablet NAVÍC
Nejen saw palmetto, ale také extrakty 
z kopřivy a kotvičníku, vitamin D3 
a zinek. Pro zdravou prostatu, normální 
proud moči a podporu potence.
(1 tab. = 5,54 Kč)

536Kč

499Kč

Prostenal CONTROL

273Kč

249Kč

Vápník Hořčík Zinek OSTEO 
140 + 40 tablet NAVÍC
Vyvážená kombinace minerálů 
a vitaminů prémiové kvality. Vápník, 
hořčík a vitamin D pro zdravé kosti svaly 
a zuby. Zinek, měď a vitaminy D a B6 
pro podporu imunitního systému. 
VÝHODNÉ BALENÍ AŽ NA 3 MĚSÍCE!
(1 tab. = 1,56 Kč)

Spektrum gummies
LONGEVITY
90 + 30 gummies NAVÍC
Želatinové multivitaminy s minerály 
pro dospělé. 100 % doporučené denní 
dávky ve 2 gummies. Ovocné příchutě, 
bez zapíjení. S rakytníkem pro aktivní 
život po 50. (1 ks = 3,91 Kč)

527Kč

469Kč

(100 ml = 79,80 Kč)

433Kč

389Kč

GinkoPrim MAX
90 + 30 tablet NAVÍC
Výhodné balení s kvalitním výtažkem 
z ginkgo biloby pro podporu paměti, 
koncentrace, mozkové činnosti 
a periferní mikrocirkulace krve
(pocit studených rukou).
BALENÍ NA 3 MĚSÍCE!
(1 tab. = 3,24 Kč)

413Kč

369Kč

Marťánci
MULTIVITAMIN MIX
50 tablet + 50 gummies
a Marťačelovka zdarma
Multivitaminy Marťánci s Imunactivem 
a Marťánci gummy podzim-zima s rakytníkem. 
DÁREK NAVÍC - MARŤAČELOVKA s tykadly!
(1 tab. = 3,69 Kč)

Spektrum gummies
IMUNITA
90 + 30 gummies NAVÍC
Želatinové multivitaminy s minerály pro 
dospělé. 100 % doporučené denní dávky 
ve 2 gummies. Ovocné příchutě, bez
zapíjení. S echinaceou pro podporu imunity.
(1 ks = 3,91 Kč)

527Kč

469Kč



*Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a použití léků, léčivých přípravků a zdravotních prostředků konzultujte s lékařem nebo lékárníkem, 
dávkování nebo užití dle příbalového letáku. Užívejte léčivé přípravky pouze tehdy, pokud pociťujete příznaky, pro které jsou určeny, a po konzultaci s lékařem nebo 
lékárníkem. Léčivé přípravky omezené při výdeji na lékařský předpis (recept) užívejte výhradně podle doporučení lékaře. Účelem tohoto materiálu není zvýšení spotřeby, 
výdeje ani předepisování léčivých přípravků či zdravotních pomůcek. Nenabádáme vás k nevhodnému, nepřiměřenému nebo neopodstatněnému užívání léků, léčivých 
přípravků a zdravotních pomůcek. Doplňky stravy nenahrazují pestrou stravu ani zdravý životní styl, nenahrazují ani jiné lékařské terapie nebo medikace. Nepřekračujte 
doporučenou denní dávku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Běžnou cenou se rozumí průměrná aktuální cena příslušného přípravku či pomůcek v lékárnách, případně cena 
vyplývající z informací a sdělení výrobce či dovozce. Běžná cena se může v jednotlivých lékárnách lišit. Za takováto sdělení neneseme zodpovědnost. Za tiskové chyby neručíme.  
Aktuální seznam lékáren na www.alphega.cz. Tato nabídka platí od 1. 12. do 31. 12. 2022 včetně nebo do vyprodání zásob či vydání dárků.

•  automaticky měří krevní tlak a pulz
•  detekuje srdeční arytmie
•  paměť pro 2 uživatele
•  záruka 3 roky
Čtěte pozorně návod k použití.* Zdravotnický prostředek.

TLAKOMĚR VEROVAL 
COMPACT
s universální manžetou

999 Kč

1.281 Kč

COREGA ORIGINAL 
EXTRA SILNÝ
40 g

•  silná fixace na zubní náhrady po dobu 12 hodin
V akci také další přípravky Corega. Při koupi dvou 
Corega krémů z nabídky jako dárek modrý kartáček 
na zubní náhrady.
Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání 
zdravotnických prostředků.* Zdravotnické prostředky.

99 Kč

115 Kč

VITAL PROTEINS 
COLLAGEN PEPTIDES
284 g

•  kolagen pro mladistvý vzhled
• 20 g kolagenu na porci
• neochucený
V akci také další druhy Vital Proteins.
Doplněk stravy.* (100 g  = 189,79 Kč). 

539 Kč

581 Kč

• ulevuje od intenzivní, náhle vzniklé bolesti zad, 
svalů a kloubů
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.* Olfen Neo 
Forte je léčivý přípravek k zevnímu použití. Obsahuje účinnou látku 
diclofenacum diethylaminum.*

OLFEN NEO FORTE
20 mg/g gel, 100 g

229 Kč

299 Kč

•  dětská mast k péči o pokožku se sklonem  
k opruzeninám

• komplexní složení pěti pečujících látek
• zklidňuje podrážděnou pokožku
• bez konzervantů a parfemace
Kosmetický přípravek.

RYBILKA NEO®
100 ml

109 Kč

151 Kč

• Posiluje a zpomaluje stárnutí vlasového folikulu.

• Omezuje vypadávání vlasů.

ENERGIZUJÍCÍ VLASOVÉ 
TONIKUM S KOFEINEM

000 KČ

000 Kč559 Kč

699 Kč

LÉKY DO KOŠE 
NEPATŘÍ!

Nepoužitelné léky vracejte 
zpět do lékárny

k bezpečné likvidaci.

Chraňte své zdraví
a životní prostředí.

Seznam lékáren naleznete na
www.alphega.cz

Navštivte jednu z našich více než 320 Alphega lékáren i ve vašem městě.
Albrechtice, Aš, Babice, Bánov, Benešov u Prahy, Bezdružice, Bílina, Blatná, Blatnice pod Svatým Antonínkem, Borohrádek, Borovany, Boskovice, Brno, 
Brno-Černovice, Brušperk, Březnice, Březová u Sokolova, Břidličná, Bystřice pod Hostýnem, Cvikov, Čáslav, Červená Voda, České Budějovice, Desná, 
Děčín, Dolní Lutyně, Dolní Poustevna, Dubí, Duchcov, Františkovy Lázně, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Frýdlant, Fryšták, Háj ve Slezku, 
Hať, Havířov, Havlíčkův Brod, Heřmanův Městec, Holešov, Holýšov, Horažďovice, Horní Jelení, Hořovice, Hostivice, Hostomice nad Bílinou, Hradec 
Králové, Hranice, Hronov, Hřensko, Hulín, Hutisko-Solanec, Cheb, Chlumec nad Cidlinou, Chomutov, Chotěboř, Chrast U Chrudimě, Chrudim, Chuchelná, 
Jablonec nad Nisou, Ivančice, Jablunkov, Jaroměř, Javorník, Jičín, Jihlava, Jílovéu Prahy, Kadaň, Karviná-Hranice, Kašperské Hory, Kdyně - Domažlice, 
Kladno, Klášterec nad Ohří, Klatovy, Klecany, Klenčí, Klenčí pod Čerchovem, Klobouky u Brna, Kobeřice, Kojetín, Kolín, Konice, Kostelec nad Orlicí, 
Kouřim, Králův Dvůr, Kroměříž, Krupka, Kutná Hora, Kvasice, Kynšperk nad Ohří, Lanškroun, Lanžhot, Lázně Bohdaneč, Liberec, Lipník nad Bečvou, 
Litoměřice, Louny, Lovosice, Ludgeřovice, Luže, Meziboří, Mikulov, Mirotice, Mladá Boleslav, Moravská Nová ves, Moravský Písek, Morkovice, Most, 
Nejdek, Neratovice, Netolice, Němčice nad Hanou, Nové Město na Moravě, Nové Město nad Metují, Nový Bydžov, Nový Jičín, Nymburk, Nýrsko, Okříšky, 
Olomouc, Opava, Opočno, Osek, Ostrava, Ostrava-Hrabůvka, Ostrava-Michálkovice, Ostrava-Poruba, Ostrava-Radvanice, Ostrov nad Ohří, Ostrožská 
Nová ves, Nová Paka, Otrokovice, Pacov, Pardubice, Pečky, Pelhřimov, Petrovice, Písek, Planá, Plumlov, Plzeň, Podbořany, Pohořelice, Police nad Metují, 
Praha, Proboštov, Prostějov, Protivín, Přerov, Přeštice, Příbram, Rosice, Roudnice nad Labem, Rousínov, Rožnov pod Radhoštěm, Rumburk, Sezimovo 
Ústí, Skuteč, Slavkov u Brna, Slušovice, Sokolov, Strážnice, Sušice, Staňkov, Svitavy, Šluknov, Šternberk, Štíty, Šumperk, Švihov, Tábor, Teplice, Třebíč, 
Třemošnice, Třinec, Týnec nad Sázavou, Uherské Hradiště, Ústí nad 
Labem, Ústí nad Orlicí, Úštěk, Úvaly, Valašské Klobouky, Varnsdorf, 
Velká Bíteš, Velká nad Veličkou, Velké Albrechtice, VelkéKarlovice, Velké 
Opatovice, Veselínad Lužnicí, Veselí nad Moravou, Vlašim, Volary, Vrdy-
Bučice, Vrané nad Vltavou, Zábřeh, Zašová, Zbraslavice, Zdice, Žďár nad 
Sázavou, Zlín, Znojmo, Zruč nad Sázavou, Zubří, Žamberk, Židlochovice, 
Žulová.


