
*Při koupi 2 ks přípravku Voltaren Emulgel 10 mg/g gel, 150g dostanete navíc 
dárkovou taštičku za 0,01Kč. Akce platí v termínu od 1. 12. 2021 do 31. 12. 2021 nebo 
do vyprodání zásob.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. O správném použití se poraďte se svým 
lékařem nebo lékárníkem. Voltaren Emulgel 10 mg/g gel je lék k vnějšímu použití. 
Obsahuje diclofenacum diethylaminum.  PM-CZ-VOLT-21-00122

Při koupi 2 ks, dárková taškaNAVÍC*

Darujte 
na Vánoce Voltaren 
pro úlevu od bolesti.pro úlevu od bolesti.
Využijte speciální sváteční nabídku a udělejte 
radost svým blízkým s přípravkem Voltaren 
v dárkové vánoční taštičce.

Doplňky stravy. 1 tableta denně.
Vitamin C přispívá k normální funkci imunitního systému.
PM-CZ-CNT-21-00029

VÁNOČNÍ BALÍČEK

DARUJTE SVÝM BLÍZKÝM 
ZDRAVÍ A PODPOŘTE

JEJICH IMUNITU
DO DALŠÍHO ROKU

(1 tbl. = 4,61 Kč / 4,38 Kč)

 

www.alphega-lekarna.cz

TANTUM VERDE 
LEMON 
20 pastilek

NASIVIN®
0,5 mg/ml nosní sprej, roztok, 10 ml

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

•  sprej proti rýmě pro  
dospělé, dospívající a děti od 8 let

•  účinek se může projevit do 25 sekund po podání
V akci také Nasivin® 0,5 mg/ml nosní kapky, 
roztok, 10 ml za 79 Kč.
Léky k nosnímu podání s léčivou látkou oxymetazolin-hydrochlorid.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

149 Kč

172 Kč

79 Kč

100 Kč

Akční nabídka platí od 1. 12. do 31. 12. 2021

•  čistý krystalický kolagen v malých, měkkých, 
snadno polykatelných kostičkách

• exkluzivní edice na 5 měsíců užívání
• jako dárek 30 kostiček navíc
Doplněk stravy.* (1 kost. = 4,19 Kč)

•  hlíva s deklarovaným obsahem betaglukanů
• rakytník na podporu imunity
• 100% z přírodních zdrojů
Doplněk stravy.* (1 kaps. = 3,24 Kč)

COLAFIT
120 + 30 kostiček NAVÍC

TEREZIA HLÍVA 
ÚSTŘIČNÁ 
s rakytníkovým olejem, 120 kapslí 

696 Kč

598 Kč

663 Kč

599 Kč

479 Kč
cena za 2 ks

569 Kč

VÝHODNÉ BALENÍ

629 Kč

809 Kč + DÁREK!TEREZIA Vitamin D3 1000 IU 30 tobolek
389 Kč

439 Kč

Přejeme vám šťastnou cestu 
rokem 2022

Letošní rok byl výzva. Pro nás všechny.
Děkujeme vám za důvěru.



MUCOSOLVAN®  
60 ml

STOPTUSSIN  
kapky, 50 ml 

• ulehčuje vykašlávání 
• uvolňuje zahlenění
• zmírňuje kašel
• bez cukru
• vhodný pro děti od narození
MUCOSOLVAN® (roztok k perorálnímu podání a k inhalaci) 
je volně prodejný lék k vnitřnímu užití a inhalaci. 
Obsahuje ambroxoli hydrochloridum. 
Před použitím si pozorně přečtěte 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 139 Kč.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.* 
Stoptussin, perorální kapky, roztok; Stoptussin sirup jsou léčivé 
přípravky k vnitřnímu užití. 

85 Kč

102 Kč

139 Kč

175 Kč

•  léčí zánět průdušek, běžné nachlazení, rozpouští 
hustý hlen, a tím usnadňuje vykašlávání

•  léčivá látka z eukalyptu s protizánětlivým  
účinkem

V akci také Soledum® 100 mg, 20 enterosolventních 
měkkých tobolek za 139 Kč.
Soledum® 200 mg enterosolventní měkké tobolky a Soledum®  
100 mg enterosolventní měkké tobolky jsou léčivé přípravky s léčivou 
látkou cineolum k vnitřnímu užití. Před použitím si pozorně přečtěte 
příbalovou informaci.*

SOLEDUM® 200 MG
20 enterosolventních měkkých tobolek

169 Kč

208 Kč

OTRIVIN MENTHOL
1 mg/ml nosní sprej, roztok 10 ml

PHYSIOMER GENTLE 
JET&SPRAY
135 ml

•  nosní sprej, který  
pomáhá rychle uvolnit  
ucpaný nos do 2 minut  
a při zánětu dutin

•  aplikace ráno a večer  
zajistí úlevu od ucpaného  
nosu až na 24 hodin

•  neobsahuje konzervanty
V akci také Otrivin 1 mg/ml nosní sprej, roztok  
10 ml za 89 Kč a Otrivin Rhinostop 0,5 mg/ml  
+ 0,6 mg/ml nosní sprej, roztok 10 ml za 139 Kč.
Léky k podání do nosu.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

•  čistí nosní sliznici a pomáhá tak odstraňovat  
viry a bakterie

•  zvlhčuje a regeneruje nosní sliznici
•  100% přírodní, bezpečný pro každodenní použití 
V akci také další přípravky Physiomer.
Zdravotnický prostředek. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

99 Kč

129 Kč199 Kč

227 Kč

NEO-ANGIN® BEZ 
CUKRU  
24 pastilek

STREPSILS 
MED A CITRON 
24 pastilek

TUSSIREX SIRUP
120 ml

Zastavte bolest v krku hned na začátku!
• rychlá úleva od bolesti v krku  
• ničí bakterie, kvasinky i viry už po 1 minutě
• pro děti od 6 let a dospělé
V akci také další přípravky Strepsils.
Léky k vnitřnímu užití.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

•  sirup na všechny druhy kašle spojené  
s nachlazením  

• zmírňuje suchý dráždivý i průduškový kašel 
• rychlá úleva
V akci také další přípravky TUSSIREX.
Zdravotnický prostředek.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

155 Kč

187 Kč

155 Kč

205 Kč

145 Kč

162 Kč

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-2100152

Rýma jako 
nechtěný dárek?

Rýma jako 
nechtěný dárek?nechtěný dárek?

navíc kapesníčky

Zvolte chytře a vyzrajte
nad rýmou

Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, roztok Olynth® HA 1 mg/ml, Olynth® 1 mg/ml 

navíc kapesníčky

79 Kč

93 Kč 95 Kč

119 Kč 99 Kč

127 Kč

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

•  pro dospělé a děti od 6 let
V akci také Neo-angin® třešeň nebo Neo-angin® 
šalvěj 24 pastilek za 155 Kč.
NEO-ANGIN® BEZ CUKRU 1,2 mg/0,6 mg/5,72 mg pastilky, 
NEO-ANGIN® TŘEŠEŇ 1,2mg/0,6mg/5,9mg pastilky a NEO-ANGIN® 
ŠALVĚJ 1,2 mg/0,6 mg/5,9 mg pastilky jsou léky k místnímu užití  
v ústech a krku. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.*



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

•  díky kofeinu působí také proti únavě a ospalosti
V akci také PARALEN® GRIP chřipka a kašel 24 tablet 
za 129 Kč.
Volně prodejný lék k vnitřnímu užití.  Před použitím si pozorně 
přečtěte příbalovou informaci.*

•  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 tablety, 24 tablet za 135 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. 
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

PARALEN® GRIP 
CHŘIPKA A BOLEST 
24 tablet

COLDREX HORKÝ 
NÁPOJ
citron nebo citron s medem, 10 sáčků

TANTOGRIP POMERANČ
10 sáčků

• lze připravit jako horký i studený nápoj
•  do 20 minut ulevuje od horečky, bolesti hlavy,  

svalů a ucpaného nosu
V akci také TANTOGRIP CITRÓN, 10 sáčků za 99 Kč.
Léky s účinnou látkou paracetamol a phenylephrin hydrochlorid.  
K vnitřnímu užití.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

129 Kč

164 Kč

159 Kč

196 Kč

rychlá a účinná pomoc, když vás zasáhne bolest
• svalů a kloubů
• zubů
• hlavy
• při menstruaci
V akci také Dexoket® 25 mg granule pro  
perorální roztok, 10 sáčků za 79 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Obsahují dexketoprofen trometamol. 
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

99 Kč

172 Kč

DEXOKET® 25 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
10 tablet

IBOLEX
20 tablet

75 Kč

89 Kč

NUROFEN RAPID 
30 měkkých tobolek

119 Kč

170 Kč

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

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

•  prevence a léčba chřipkových stavů,  
jako jsou např. horečka, zimnice,  
bolest hlavy, únava a bolesti svalů

• bez věkového omezení
• může se užívat během těhotenství a kojení
V akci také OSCILLOCOCCINUM® 6 dávek za 189 Kč.
Oscillococcinum® je homeopatický léčivý přípravek k vnitřnímu užití, 
užívaný tradičně v homeopatii k prevenci a léčbě chřipkových stavů. 
Obsahuje Anas barbariae, hepatis et cordis extractum 200 K. 
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

APO-IBUPROFEN
400 mg, potahované tablety 
100 tablet

OSCILLOCOCCINUM®
30 dávek

119 Kč

165 Kč

599 Kč

705 Kč

•  krystalicky čistý dexibuprofen
• nová generace léku proti bolesti
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje dexibuprofenum.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

99 Kč

120 Kč

•  rychlá a učinná úleva od horečky a bolesti, což 
jsou možné nežádoucí reakce po očkování

•  také působí na bolesti hlavy, zad, zubů, či při 
menstruaci

V akci také NUROFEN Rapid 20 měkkých 
tobolek za 99 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Obsahují ibuprofen.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

®ACYLPYRIN
LÉK PŘI CHŘIPCE A NACHLAZENÍ

SNIŽUJE HOREČKU
A ULEVÍ OD BOLESTI HLAVY, 

SVALŮ A KLOUBŮ

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití. 
Jedna tableta obsahuje acidum acetylsalicylicum 500 mg. 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

ACYLPYRIN®, 500 mg tablety
10 tablet

35 Kč

40 Kč



•  při častém pálení žáhy a žaludečních obtížích
• uleví až na 24 hodin
• pouze 1 tobolka denně
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje omeprazolum. 
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

•  jedinečné složení s kys. listovou, Metafolinem®, 
vitaminem D3, luteinem a DHA

• obohacený o železo, zinek, selen a hořčík
• od 13. týdne těhotenství do porodu
V akci také Femibion® 1 Plánování & první týdny  
těhotenství, 28 tablet za 299 Kč a Femibion® 3 Kojení, 
28 tbl. + 28 tob. za 499 Kč.
Doplňky stravy.* (1 tbl./tob. = 8,91 Kč / 10,68 Kč / 8,91 Kč)

APO-OME 20 
14 tobolek

FEMIBION® 2 
TĚHOTENSTVÍ 
28 tablet + 28 tobolek

119 Kč

157 Kč

499 Kč

585 Kč

•  přispívá k udržení kvalitního zraku a vyživuje 
unavené oči (vitamin A)

•  obsahuje 25 mg luteinu
V akci také další přípravky Ocutein.
Doplněk stravy.* (1 tob. = 6,04 Kč)

OCUTEIN BRILLANT 
LUTEIN 25 MG
90 + 30 tobolek NAVÍC

MAGNESIUM 
B-KOMPLEX VÁNOCE
120 + 60 tablet NAVÍC

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

• obohaceno nově o zinek pro podporu imunity
Doplněk stravy.* (1 tbl. = 1,99 Kč, se ZK 1,94 Kč ) 

MÖLLER'S OMEGA 3
citron, 2x 250 ml

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

a DHA
• vysoký obsah vitaminu D
• skvělá citronová příchuť
V akci také další produkty Möller's Omega.
Doplněk stravy.* (100 ml = 99,80 Kč) 

•  pro úlevu od nadýmání
• lze užívat dlouhodobě
V akci také Espumisan® kapky 100 mg/ml,  
30 ml za 129 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Obsahují simetikon.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

•  vitamin C podporuje přirozenou obranyschopnost 
organismu v zimním období

•  vyšší potřeba vitaminu C je i během dospívání,  
v těhotenství, při kojení, namáhavé práci, sportu, 
infekčních onemocněních, po úrazech, ve stáří,  
u kuřáků

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje acidum ascorbicum.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

ESPUMISAN®  
40 mg, 100 měkkých tobolek

CELASKON 250 MG 
100 tablet

PANGROL® 
20 000 IU, enterosolventní tablety
50 tablet

PHARMATON 
GERIAVIT VITALITY 50+ 
100 tablet

 •  obsahuje 3 trávicí enzymy, které pomáhají zlepšit 
trávení při nedostatečné tvorbě nebo funkci  
trávicích enzymů slinivky břišní

Lék Pangrol® 20 000 obsahuje pancreatinum. Lék k vnitřnímu užití.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

 •  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

Doplněk stravy.* (1 tbl. = 5,99 Kč) 

219 Kč

269 Kč

599 Kč

736 Kč

139 Kč

179 Kč

99 Kč

122 Kč

+ DÁREK!Hydratační oční gel

725 Kč

826 Kč

VÝHODNÉ BALENÍ

DÁRKOVÉ BALENÍ

359 Kč

402 Kč

499 Kč

559 Kč

Zákaznická karta

349 Kč





•  darujte k Vánocům Olfen Neo Forte a ulevte svým 
nejbližším od bolesti zad a kloubů

•  nyní 2 balení v dárkové tašce za zvýhodněnou 
cenu

Léčivý přípravek k zevnímu použití s účinnou látkou diclofenacum 
diethylaminum. Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou 
informaci.*

OLFEN NEO FORTE
20 mg/g gel, 100 g

*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.  
ZK - zákaznická karta. Aktuální seznam lékáren na www.alphega-lekarna.cz. Tato nabídka platí od 1. 12. do 31. 12. 2021 včetně nebo do vyprodání zásob či vydání dárků.

VYPROŠŤOVÁK
20 šumivých tablet

•  postaví vás na nohy po  
nadměrné konzumaci jídla,  
kávy a alkoholu

•  šumivé tablety rozpusťte  
ve sklenici vody a rychle zažeňte  
problémy se zažíváním

Doplněk stravy.* (1 tbl. = 2,25 Kč)

•  pevná fixace až 12 hodin 
V akci také COREGA Bez příchuti extra silný 40 g  
2 ks za 179 Kč, COREGA BIO tabs Antibakteriální table-
ty 2x 30 ks za 179 Kč nebo COREGA Max Control 40 g 
2 ks za 199 Kč. Zdravotnické prostředky. Před použitím si pozorně 
přečtěte příbalovou informaci.*

COREGA ORIGINAL  
EXTRA SILNÝ
fixační krém, 40 g

IBALGIN®
krém, 100 g

LACALUT AKTIV
ochrana dásní & jemné bělení, 75 ml

•  potlačuje bolest svalů a kloubů, tlumí zánět  
a snižuje otok

•  k léčbě bolestivých poranění, jako jsou podvrtnutí, 
natažení, zhmoždění

•  dobře se vstřebává a je bez parfemace
V akci také Ibalgin® gel 100 g za 149 Kč a Ibalgin® 
Duo Effect 100 g za 219 Kč.
Volně prodejné léky k vnějšímu použití. Před použitím si pozorně 
přečtěte příbalovou informaci.*

•  Lacalut z osvědčené řady Aktiv k ochraně před  
krvácivostí dásní - pomáhá předcházet zánětu

•  udržuje přirozenou bělost zubů díky modernímu 
způsobu bělení na bázi přírodních enzymů

V akci také Lacalut Aktiv ochrana dásní & citlivé 
zuby, 75 ml za 99 Kč.
Zubní pasta.

DÁRKOVÉ BALENÍpři koupi 2 ks

149 Kč
cena za 1 ks při koupi 2 ks

179 Kč

189 Kč
cena za 1 ks při koupi 2 ks

282 Kč

99 Kč

121 Kč

179 Kč
cena za 2 ks

210 Kč 45 Kč

59 Kč

VEROVAL DUO 
CONTROL
velikost M

•  patentovaná technologie kombinuje  
2 profesionální metody měření - oscilometrickou  
a poslechovou 

•  díky bezplatné aplikaci Veroval® medi.connect 
můžete sami naměřená data analyzovat, ukládat 
do počítače a sdílet se svým lékařem

V akci také Veroval duo control velikost L  
za 1.899 Kč.
Zdravotnický prostředek. Před použitím si pozorně přečtěte 
příbalovou informaci.*

1.899 Kč

2.068 Kč

+ DÁREK!k nákupu 2 ks dóza na zubní náhrady

Pro léky na eRecept 
jděte s jistotou

Vytvořte si on-line rezervaci do 
nejbližší Alphega lékárny

Až budou léky připraveny  
k vyzvednutí, přijde vám SMS  
a e-mail

Více než

300
Alphega lékáren 

v ČR

www.erecept-alphega.cz

VÁNOČNÍ BALENÍ

Seznam lékáren naleznete na
www.alphega-lekarna.cz

Navštivte jednu z našich více než 300 Alphega lékáren i ve vašem městě.
Albrechtice, Aš, Babice, Benešov u Prahy, Bílina, Blatná, Blatnice pod Svatým Antonínkem, Blovice, Borohrádek, Borovany, Brandýs nad Labem, Brno, 
Brno-Černovice, Bruntál, Brušperk, Břeclav, Březová u Sokolova, Břidličná, Bystřice pod Hostýnem, Cvikov, Čáslav, Červená Voda, České Budějovice, 
Desná, Děčín, Doksy, Dolní Bučice, Dolní Poustevna, Domažlice, Duchcov, Františkovy Lázně, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Frýdlant, 
Fryšták, Hať, Havířov, Havlíčkův Brod, Helenkov, Heřmanův Městec, Holešov, Holýšov, Horažďovice, Horní Jelení, Hořovice, Hostomice nad Bílinou, 
Hradec Králové, Hranice, Hronov, Hřensko, Hulín, Hutisko-Solanec, Cheb, Chlumec nad Cidlinou, Chomutov, Chotěboř, Chrast U Chrudimě, Chrudim, 
Ivančice, Jablunkov, Jaroměř, Javorník, Jičín, Jihlava, Kadaň, Kamenice, Kamenický Šenov, Karlovy Vary, Karviná-Hranice, Kašperské Hory, Kdyně 
- Domažlice, Kladno, Klášterec nad Ohří, Klatovy, Klecany, Klenčí, Klenčí pod Čerchovem, Klobouky u Brna, Kobeřice, Kojetín, Kojice, Kolín, Konice, 
Kostelec nad Orlicí, Kouřim, Králův Dvůr, Kroměříž, Krupka, Kutná Hora, Kvasice, Kynšperk nad Ohří, Lanškroun, Lázně Bohdaneč, Liberec, Lipník 
nad Bečvou, Litoměřice, Louny, Lovosice, Ludgeřovice, Luže, Meziboří, Mikulov, Mirotice, Mladá Boleslav, Moravská Nová ves, 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, Osová Bitýška, 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, Rakovník, Rosice, Roudnice nad Labem, Rousínov, 
Roztoky, Rožnov pod Radhoštěm, Rumburk, Sezimovo Ústí, Skuteč, Slavkov u Brna, Slušovice, Sokolov, Stará Boleslav, Sušice, Staňkov, Svitavy, 
Šluknov, Šternberk, Štěpánov, Štíty, Šumperk, Švihov, Tábor, Teplice, 
Třebíč, Třinec, Týnec nad Sázavou, Uherský Brod, Uherské Hradiště, 
Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, Úštěk, Úvaly, Valašské Klobouky, 
Varnsdorf, Velká Bíteš, Velká nad Veličkou, Velké Albrechtice, Velké 
Pavlovice, Velké Opatovice, Veselí nad Moravou, Vlašim, Volary, Vrané 
nad Vltavou, Zašová, Zbraslavice, Zdice, Žďár nad Sázavou, Zlín, 
Znojmo, Zruč nad Sázavou, Zubří, Žamberk, Židlochovice, Žulová.


