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Alphega nabídka platná od 1. 3. do 31. 3. 2023

• 9 vitaminů a rakytník na podporu imunity
• Skvělá ovocná chuť

• Bez konzervantů

Doplňky stravy

CEBION® 
kapky, 30 ml

LINEX® FORTE
28 tobolek

•  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 = 463,33 Kč)

•  obsahuje PROBIOTIKA a PREBIOTIKA
•  nejen při a po antibiotické léčbě,  

i při změně stravy
Doplněk stravy. Obsahuje bakterie Lactobacillus acidophilus  
a Bifidobacterium animalis subsp.lactis. (1 tob. = 9,25 Kč)

•   lék na bolest a zánět v krku a dutině ústní
•   pastilky bez cukru ve čtyřech příchutích
V nabídce také roztok a spreje  
s antimikrobiálním účinkem.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. 
Léky s účinnou látkou benzydamin hydrochlorid. 
K místnímu užití v ústech a v krku.*

TANTUM VERDE 
LEMON 
20 pastilek

159 Kč
339 Kč

139 Kč259 Kč
209 Kč/ks

Účinné analgetikum:
•  pomáhá při bolesti hlavy, zubů, zad, svalů  

a kloubů, menstruační bolesti
•  snižuje horečku při horečnatých stavech  

a zánětlivých onemocněních horních  
cest dýchacích

• protizánětlivý účinek
• pro dospělé a dospívající od 12 let  
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Lék k vnitřnímu užití. 
Obsahuje ibuprofenum.

IBALGIN
400 mg, 100 tablet

159 Kč

50 želatinek v balení. (1 žel. = 4,18 Kč)



•  účinně pomáhá uvolnit ucpaný nos  
při nachlazení, chřipce a alergii

•  obsahuje pouze přírodní složky
V nabídce také další přípravky Quixx®.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.
Hypertonický roztok mořské vody, obsahuje vodu z oceánu  
a čištěnou vodu. Zdravotnický prostředek k aplikaci do nosu,  
k úlevě od ucpaného nosu.*

QUIXX®
nosní sprej, roztok, 30 ml

• léčí vlhký kašel
• rychlý nástup účinku od 1. dne
• rozpouští hlen, usnadňuje vykašlávání
• navíc antioxidační účinek
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. 
Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou acetylcystein.*

•  léčí zánět infekčního i neinfekčního původu, ničí 
viry, bakterie, plísně a podporuje hojivé procesy

•  intenzivně zvlhčuje oko a poskytuje úlevu
•  neobsahuje konzervační látky a je výborně snášen
Pozorně si přečtěte návod k použití na obalu přípravku. 
Zdravotnický prostředek.* ČNO 0477

ACC® LONG
600 mg, 10 šumivých tablet

DESODROP
oční roztok, 8 mlZMÍRŇUJE ZMÍRŇUJE 

ZARUDNUTÍ OČÍ  OČÍ 

Reklama na léčivý přípravek. Oční kapky, roztok Visine® Rapid 0,5 mg/ml 
obsahují tetryzolin-hydrochlorid a jsou k očnímu podání. Před použitím

si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. CZ-VI-2300001 

ZARUDNUTÍZARUDNUTÍZARUDNUTÍZARUDNUTÍZARUDNUTÍZARUDNUTÍZARUDNUTÍZARUDNUTÍZARUDNUTÍZARUDNUTÍZARUDNUTÍZARUDNUTÍZARUDNUTÍZARUDNUTÍ

Má zvlhčující účinek

Účinkuje již za 30 sekund
Zlepšuje oční komfort po dobu 12 hodin

+  DÁREK 
ZDARMA
Listerine® 
Total Care
95 ml

129 Kč

139 Kč

229 Kč149 Kč
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109 Kč 209 Kč

•  trojí účinek: protizánětlivý,  
analgetický a antiseptický

• snižuje bolest, zarudnutí a otok v krku
V nabídce také Septabene eukalyptus 3 mg/1 mg,  
16 pastilek za 129 Kč a Septabene, orální sprej 30 ml  
za 149 Kč.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. 
Léky k orálnímu užití.*

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

129 Kč

CELASKON®
500 mg, červený pomeranč
30 šumivých tablet

•  zmírňuje a zkracuje příznaky chřipky a nachlazení
• chuť červeného pomeranče
• od 3 let
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. 
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje kyselinu askorbovou.*

•  správná volba proti  
kašli díky 2 účinným látkám 

•  tlumí suchý dráždivý kašel a usnadňuje  
vykašlávání

V nabídce také Stoptussin, sirup 180 ml za 159 Kč.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. 
Stoptussin, perorální kapky, roztok; Stoptussin, sirup jsou  
léčivé přípravky k vnitřnímu užití.*

STOPTUSSIN
kapky, 50 ml

159 Kč

159 Kč

279 Kč

189



COLDREX MAXGRIP 
CITRON
10 sáčků

•  nejprodávanější  
horký nápoj na chřipku a nachlazení v ČR1

•  díky paracetamolu snižuje horečku, odstraňuje 
bolest hlavy, bolest v krku

•  s přídavkem léčivé látky na uvolnění ucpaného 
nosu a s vitaminem C

V nabídce také COLDREX MaxGrip Citron,  
14 sáčků za 239 Kč.
1Iqvia sell out data kategorie 01B1 MAT 04/2022. Před použitím si 
pozorně přečtěte příbalovou informaci. Léky k vnitřnímu užití.*

IBUPROFEN 
AUROVITAS
400 mg, 100 tablet

•   léčba krátkodobé středně silné bolesti a horečky
•   tlumí bolest hlavy, zad, zubů i menstruační bolesti
•   rychlá úleva, silný účinek po dobu 9 hodin
•   kombinace 500 mg paracetamolu  

a 200 mg ibuprofenu
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. 
Lék k vnitřnímu užití.*

CETALGEN
20 tablet

•  uleví od bolesti hlavy, zad, kloubů  
i menstruační bolesti

•  snižuje horečku a tlumí projevy zánětu
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. 
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum.

NUROFEN LÉČIVÁ 
NÁPLAST
200 mg, 4 ks

•  ulevuje od bolesti při namožení svalů, podvrtnutí,  
či zhmoždění v oblasti kloubů

•  uvolňuje ibuprofen v místě bolesti nepřetržitě  
po dobu 24 hodin

• diskrétní, flexibilní, neomezuje pohyb
• jediná léčivá náplast s ibuprofenem
• působí protizánětlivě
V nabídce také NUROFEN léčivá náplast,  200 mg, 
2 ks za 139 Kč.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.
Léky k vnějšímu použití. Kožní podání. Obsahují ibuprofen.*

129 Kč

199 Kč

®ACYLPYRIN
LÉK PŘI CHŘIPCE A NACHLAZENÍ

SNIŽUJE HOREČKU
A ULEVÍ OD BOLESTI HLAVY, 

SVALŮ A KLOUBŮ

V nabídce za zvýhodněnou cenu také 
ACYLPYRIN® s vitaminem C 320 mg/200 mg šumivé
tablety nebo ACYLPYRIN® 500 mg šumivé tablety.

ACYLPYRIN® 500 mg tablety / ACYLPYRIN® 500 mg šumivé 
tablety. Jedna tableta obsahuje 500 mg kyseliny acetylsali-
cylové. Volně prodejné léky k vnitřnímu užití. 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci a poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem.

ACYLPYRIN® 500 mg tablety, 10 tablet

hlavy | 
zad v křížové oblasti | 
zubů | při menstruaci

LÉK 
NA BOLEST

VALETOL® 300 mg/150 mg/50 mg tablety.
Volně prodejný lék k vnitřnímu užití. 

Před použitím si přečtěte příbalovou 
informaci a poraďte se se svým lékařem 

nebo lékárníkem. Pouze pro krátkodobé použití.

24 tablet

•  kombinace dvou účinných látek ve formě krému 
•  potlačuje bolest, zmírňuje zánět a urychluje  

vstřebávání modřin
•  léčí poúrazové stavy a následky sportovních úrazů, 

např. otoky, krevní podlitiny, podvrtnutí kloubu
•  ulevuje od bolesti zad
•  pro dospělé a dospívající od 12 let
V nabídce také Ibalgin® 50 mg/g krém 100 g nebo 
Ibalgin® gel 100 g za 189 Kč.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.
Léky k vnějšímu použití.*

IBALGIN® 
DUO EFFECT
krém, 100 g

279 Kč

129 Kč

39 Kč

Nová generace léku proti bolesti:
• krystalicky čistý dexibuprofen 
• účinná úleva od bolesti, nižší zátěž pro tělo
•  pomáhá při bolesti svalů, kloubů, šlach a kostí, 

jako je např. bolest zad
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. 
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje dexibuprofenum*

IBOLEX® 
200 mg, 20 tablet

119 Kč109 Kč

199 Kč

•  s vitaminem C a zinkem, které přispívají  
k normální funkci imunitního systému

•  obsahují extrakt z echinacey a jitrocele, které  
mají zklidňující účinek na hrdlo a hlasivky,  
a extrakt z černého bezu, který podporuje  
obranyschopnost organismu

V nabídce také StrepHerbal Propolis a Rakytník  
nebo StrepHerbal Junior, 24 pastilek za 169 Kč.
Doplňky stravy se sladidly.* (1 past. = 7,04 Kč)

STREPHERBAL 
ČERNÝ BEZ 
A ECHINACEA 
24 pastilek

169 Kč



ARTERIN 
CHOLESTEROL 
30 tablet

MÖLLER'S OMEGA 3
želé rybičky, 45 ks

TEREZIA 
OSTROPESTŘEC 
+ REISHI FORTE
60 kapslí

SALUS FLORADIX 
250 ml

•  snižuje cholesterol1

•  přispívá k normální tvorbě kolagenu pro  
normální funkci krevních cév2

•  nové zdokonalené složení
V nabídce také Arterin Cholesterol 90 tablet za 849 Kč.
1Bylo prokázáno, že rostlinné steroly snižují hladinu cholesterolu  
v krvi. Vysoký cholesterol je rizikovým faktorem při vzniku  
koronárních srdečních chorob. 2Vitamin C přispívá k normální tvorbě 
kolagenu a ke správné funkci krevních cév. Doplněk stravy.* 
(1 tbl. = 12,63 Kč, 9,43 Kč)

•  malinová příchuť, měkké a velmi chutné
•  2 želé rybičky za den dodají 370 mg Omega 3  

mastných kyselin
•  pro imunitu, srdce a mozek
•  od 3 let věku
V nabídce také další přípravky Möller's Omega 3.
Doplněk stravy.* (1 žel. = 6,64 Kč)

•  ostropestřec pomáhá k očistě a regeneraci jater
•  reishi a černý bez pro podporu imunity
•  bez konzervantů
Doplněk stravy.* (1 kaps. = 4,32 Kč)

•  obsahuje železo ve formě glukonátu železnatého  
a látek přispívajících ke snížení míry únavy

Doplněk stravy.* (100 ml  = 124 Kč)

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

nervů a energie
V nabídce také Magne B6 100 tablet za 259 Kč.
Magne B6 Forte obsahuje citrát hořčíku pro účinné doplnění hořčíku. 
Hořčík a vitamin B6 přispívají k normální činnosti nervové soustavy  
a psychiky a k normálnímu energetickému metabolismu.
Doplněk stravy.* (1 tbl. = 4,18 Kč, 2,59 Kč)

MAGNE B6 FORTE
50 tablet

•  komplexní a vyvážené složení hořčíku  
a B-Komplexu (vitaminy B1, B6 a B12)

•  hořčík přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání
•  vhodné pro dlouhodobé užívání
Doplněk stravy.* (1 tbl. = 2,65 Kč)

•  obsahuje 500 mg laktátu hořčíku pro lepší 
vstřebávání

•  čistý organický hořčík bez příměsí
•  vhodný pro těhotné a kojící
Pozorně si přečtěte návod k použití na obalu přípravku. 
Lék s účinnou látkou magnesii lactas dihydricus k vnitřnímu užití.*

MAGNESIUM 
B-KOMPLEX
60 tablet

MAGNESII LACTICI
100 tablet

•  vysoká dávka omega-3 prémiové kvality  
pro zdravé srdce, mozek a zrak

•  s vitaminem E, který chrání před oxidativním 
stresem

V nabídce také Walmark Zlatá Omega-3 FORTE, 
rybí olej 1500 mg, 250 ml za 249 Kč.
EPA a DHA 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. 
Doplněk stravy.* (1 tob. = 1,66 Kč / 100 ml = 99,60 Kč)

•  mimořádná úleva pro vaše klouby
•  glukosamin sulfát, aescin a vitamin C, který  

podporuje tvorbu kolagenní sítě kloubních 
chrupavek

V nabídce také GS Condro DIAMANT  
120 tablet za 649 Kč
Doplňky stravy.* (1 tbl. = 4,06 Kč, 5,41 Kč)

WALMARK OMEGA-3 
FORTE 
rybí olej, 1000 mg, ocean edition  
120 + 60 tobolek

GS CONDRO 
DIAMANT 
limitovaná edice, 100 + 60 tablet

159 Kč
209 Kč

379 Kč
299 Kč

259 Kč 309 Kč

139 Kč

VÝHODNÉ BALENÍ

299 Kč

VÝHODNÉ BALENÍ

649 Kč



LACTOBACILLUS  
ANIXI ATB
15 kapslí

•  komplexní probiotika s prebiotiky doplněná  
o 100 mg extraktu z kanadské brusinky

•  obsahuje komplex 10 prospěšných kmenů 
laktobacilů a 12 miliard bakterií v jedné kapsli

•  stačí pouze 1 kapsle denně
•  vhodné při a po užívání antibiotik
Doplněk stravy.* (1 kaps. = 9,93 Kč)

ESPUMISAN®
40 mg, 100 měkkých tobolek

IBEROGAST
50 ml

•  přináší úlevu od nadýmání a plynatosti
• lze užívat dlouhodobě
• lze užívat v těhotenství
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.
Volně prodejný lék Espumisan® obsahuje simetikon. 
K vnitřnímu užití.*

Pocit plnosti? Bolest břicha nebo nadýmání?  
•  bylinný lék Iberogast harmonizuje vaše zažívání  

a přináší efektivní úlevu
•  Iberogast - expert na vaše zažívací potíže! 
V nabídce také Iberogast 100 ml za 529 Kč.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.
Iberogast je léčivý přípravek k vnitřnímu užití, složený z tekutých
extraktů různých částí bylin. CH-20220726-53

BIOPRON BABY 
10 ml

• tradiční bylinné tonikum 
• pro lepší pohodu po každém jídle
• s obsahem přirozeně se vyskytujících hořčin
V nabídce také další přípravky Dr. Theiss 
Schweden.
Doplněk stravy.* (100 ml = 103,60 Kč)

DR. THEISS 
SCHWEDEN BITTER
250 ml

•  probiotikum pro péči o střevní mikroflóru
• S vitaminem C pro podporu imunity
• prémiová kvalita - maximální síla v 1 kapsli
V nabídce také NatureVia® Laktobacílky třešňové  
33 pastilek za 199 Kč.
Doplňky stravy.* (1 kaps. = 7,24 Kč, 1 past. = 6,03 Kč)

LAKTOBACILY 5 
IMUNITA
33 kapslí

•  cholin přispívá k udržení správné funkce jater, 
ostropestřec mariánský k jejich obnově

•  pepř černý pomáhá eliminovat toxiny z těla  
a kurkuma napomáhá k udržení optimální  
hmotnosti

Doplněk stravy.* (1 tab. = 6,63 Kč)

OPTIHEPAN SLIM 
30 kapslí

•  probiotické kapky s  originálním kmenem  
LGG pro děti od narození

•  podpora správného vývoje střevní mikrobioty
V nabídce také Biopron Baby+ 10 ml za 389 Kč.
Doplňky stravy.* (100 ml = 3.890 Kč)

259 Kč199 Kč

149 Kč
389 Kč

149 Kč 369 Kč

BioGaia® kapky s vitaminem D 10 ml 

 10 µg vitaminu D v denní dávce
 Patentovaný probiotický kmen

L. reuteri Protectis®

 Vhodné pro dlouhodobé užívání

PRO PODPORU IMUNITY

V nabídce také BioGaia® Protectis® 30 tbl. s vit. D 
pro dospělé a děti od 12 let, těhotné a kojící ženy 

za 339 Kč

DOPLŇKY STRAVY (100 ml = 5.990 Kč / 1 tbl. = 11,30 Kč)

Účinek do
1 hodiny*

Vhodný pro děti
od 6 let

* při užití jednorázové dávky 4 mg. Reklama na léčivý přípravek. Tvrdé tobolky 
IMODIUM® 2 mg obsahují loperamid-hydrochlorid a jsou k perorálnímu podání. 
Před užitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. CZ-IM-2300002

Nejbližší cesta k rychlé
úlevě od průjmu

179 Kč

599 Kč

239 Kč



*Tato nabídka platí od 1. 3. do 31. 3. 2023 včetně nebo do vyprodání skladových zásob či vydání dárků. U léčivých přípravků si vždy pečlivě prostudujte příbalový leták. 
U zdravotnických prostředků a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro vždy pečlivě prostudujte návod k použití. Účinky a způsob použití léků, léčivých přípravků, 
zdravotních prostředků a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro konzultujte s lékařem nebo lékárníkem. Užívejte léčivé přípravky pouze tehdy, pokud pociťujete 
příznaky, pro které jsou určeny, a po konzultaci s lékařem nebo lékárníkem. Tato nabídka neobsahuje žádné léčivé přípravky, jejichž výdej je omezen na lékařský předpis 
(recept). Účelem tohoto materiálu není zvýšení spotřeby, výdeje ani předepisování léčivých přípravků či zdravotních prostředků. Nenabádáme vás k nevhodnému, 
nepřiměřenému nebo neopodstatněnému užívání léků, léčivých přípravků a zdravotních prostředků. Doplňky stravy nenahrazují pestrou stravu ani zdravý životní styl, 
nenahrazují ani jiné lékařské terapie nebo medikace. Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Ceny u jednotlivých přípravků jsou ceny 
maximální, na jednotlivých lékárnách může být přípravek nabízen k prodeji za cenu nižší. V některých lékárnách je zboží k dostání pouze na objednávku, informujte se 
ve své lékárně o dostupnosti. Aktuální seznam lékáren na www.alphega.cz. Případné změny a tiskové chyby jsou vyhrazeny.

TENA LADY SLIM
Ultra Mini 48 ks

•  slipové vložky TENA Lady jsou  
speciálně vyvinuté pro ženy s velmi 
lehkým únikem moči

•  poskytují trojí ochranu proti protečení, 
vlhkosti a zápachu

V nabídce také TENA Pants Normal M,  
18 ks za 349 Kč.

239 Kč

URINAL D-MANOSA 
FORTE 
10 sáčků

•  vysoká dávka D-manosy  
s kombinací brusinek a vitaminu D 

•  s extraktem z břízy pro podporu zdraví  
močových cest 

•  extra silná akutní péče
V nabídce také Urinal Akut 10 tablet za 249 Kč.
Doplňky stravy.* (1 sáč. = 26,90 Kč / 1 tbl. = 24,90 Kč)

•  tradiční rostlinný lék na problémy s močením  
způsobené zbytnělou prostatou

•  nenarušuje sexuální funkce
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.
Obsahuje serenoový extrakt. K vnitřnímu užití, po vyloučení závažných 
příčin obtíží lékařem. Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého 
přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.*

PROSTAMOL® UNO
90 měkkých tobolek

649 Kč269 Kč

Procto-Glyvenol® rektální krém 30 g

VĚNUJTE SE ŽIVOTU, 
NE HEMOROIDŮM!NE HEMOROIDŮM!NE HEMOROIDŮM!

Lék Procto-Glyvenol® 

k lokální léčbě vnitřních a vnějších 
hemoroidů:
◆ ulevuje od bolesti a svědění
◆ zmírňuje zánět
◆ zlepšuje vlastnosti cévní stěny

Procto-Glyvenol® 50 mg/g + 20 mg/g rektální krém. Procto-Glyvenol® 400 mg/ 
40 mg čípky. Volně prodejné léky k rektálnímu podání. Před použitím si 
přečtěte příbalovou informaci. Procto-Glyvenol® Soft (kosmetický přípravek).

Nyní v nabídce i Procto-Glyvenol® čípky 10 ks 
a Procto-Glyvenol® Soft 30 ks (vlhčené ubrousky).

189 Kč

Vyzkoušejte rezervaci eReceptu na www.erecept-alphega.cz 
nebo využijte QR kód

Pro léky na eRecept jděte s jistotou
ZADEJTE 12MÍSTNÝ KÓD  
VAŠEHO ERECEPTU NA
WWW.ERECEPT-ALPHEGA.CZ 

1. Více než

320
Alphega 
lékáren

VYBERTE SI 
NEJBLIŽŠÍ ALPHEGA 
LÉKÁRNU, KDE VÁM 
LÉKY PŘIPRAVÍ.

2.
VYPLŇTE VAŠE 
KONTAKTNÍ 
ÚDAJE.

3.

ODEŠLETE REZERVACI.
4.

AŽ BUDOU VAŠE LÉKY PŘIPRAVENÉ, 
OBDRŽÍTE E-MAIL A SMS ZPRÁVU.5.

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, Brno-Líšeň, 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, 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, Lanškroun, Lanžhot, Lázně Bohdaneč, Liberec, Lipník nad Bečvou, Litoměřice, Louny, Lovosice, 
Ludgeřovice, Luže, Meziboří, Mikulov, Mirotice, Mirovice, 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, 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, Stará Boleslav, 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.


