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89 Kč
115  Kč

120 g120 tablet

 
•  s aplikátorem ke snadnému nanášení gelu 
•  působí přímo v místě bolesti trojím účinkem:  

uleví od bolesti, tlumí zánět a zmenšuje otok
Lék na vnější použití. Obsahuje diclofenacum diethylaminum.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

 
•  1 600 mg glukosamin sulfátu v denní dávce  

a DIAMANT FORTESCIN®
•  vitamin C pro tvorbu kolagenní sítě kloubních 

chrupavek a menisků
Doplněk stravy.* (1 tab. = 5,41 Kč)

Voltaren Emulgel GS CONDRO® DIAMANT

50 tablet

• tlumí bolest hlavy, krční páteře a zad
• snižuje svalové napětí
• snižuje emoční a psychické napětí
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

ATARALGIN

159 Kč
199  Kč

649 Kč
820 Kč 229 Kč

285 Kč

Velká jarní
nabídka Alphega 

lékárny
1.  –  31.  3.  2019*

TANTUM VERDE Lemon
20 pastilek

• působí proti bolesti a zánětu v krku
• pastilky ve čtyřech příchutích
• pro děti od 6 let a dospělé
V akci také další produkty z řady TANTUM VERDE.
Léky k místnímu užití v ústech a krku s účinnou látku Benzydamin 
hydrochlorid. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

129 Kč
160 Kč

Imodium®

20 tvrdých tobolek

RYCHLÁ A ÚČINNÁ LÉČBA PRŮJMU
• k léčbě akutního a chronického průjmu
• neovlivňuje přirozenou střevní mikroflóru
V akci také Imodium® Rapid 2 mg, tablety  
dispergovatelné v ústech, 6 tablet za 85 Kč.
Reklama na léčivé přípravky. Obsahují loperamid-hydrochlorid
a jsou k perorálnímu podání. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Skoncujte s rýmičkou o dva dny dříve!  
• zabere mimořádně rychle – už do 25 sekund
V akci také Nasivin spray 0,05%, 10 ml za 79 Kč.
Léky k nosnímu podání s léčivou látkou oxymetazolin-hydrochlorid.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

nosní sprej, roztok, 10 ml

Nasivin SENSITIVE 0,05%

155 Kč
187 Kč

+ DÁREK!TANTUM NATURA Orange&Honey pastilkyDoplněk stravy



125 Kč
154 Kč

209 Kč
264 Kč

149 Kč
179 Kč

Vectavir
tónovaný krém na opary 10 mg/g
krém 2 g

Espumisan®

40 mg, 100 měkkých tobolek

• tlumí bolest při oparech a urychluje hojení
• účinný i v pozdějších fázích oparu
• přirozený vzhled pokožky po aplikaci
Vectavir je lék na vnější použití. Obsahuje penciklovir.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

•  pro úlevu od nadýmání
• lze užívat i v těhotenství
V akci také Espumisan® 40 mg, 50 měkkých 
tobolek za 79 Kč a Espumisan® kapky 30 ml  
za 129 Kč. 
Léky k vnitřnímu užití. Obsahují simetikon. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Naproxen Apotex 
220 mg, 20 měkkých tobolek

•  ke krátkodobé léčbě bolesti a horečky
•  pro dospělé a dospívající od 12 let
•  pohodlné dávkování, 1 tobolka po 8-12 hodinách
Lék k vnitřnímu užití. Účinnou látkou je naproxenum. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

85 Kč
113 Kč

Coldrex TABLETY
24 tablet prášek pro perorální roztok, 10 sáčků

Efektivní úleva od  
příznaků chřipky  
a nachlazení, ve formě  
horkého nápoje. Pomáhá při:
•  mírné nebo středně silné bolesti
•  horečce
•  ucpaném nosu
• při vlhkém, produktivním kašli
V akci také THERAFLU 16 tobolek za 119 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

THERAFLU FORTE

•  nejvíce účinných látek v 1 tabletě pro úlevu  
od příznaků chřipky a nachlazení

•  kombinace 5 účinných látek tlumí bolest  
hlavy, bolest v krku, uvolňuje ucpaný nos  
a snižuje horečku

•  s přídavkem léčivé látky na odkašlávání
Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.*

100 g

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

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

•  dobře se vstřebává
•  bez parfemace
•  pro dospělé a mladistvé od 12 let
V akci také Ibalgin® GEL 100 g za 129 Kč.
Léky k vnějšímu použití. Obsahují ibuprofenum.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Ibalgin® KRÉM

Rennie®

48 žvýkacích tablet

Zapomeňte na pálení žáhy
• ulevuje od pálení žáhy již během 5 minut!
• efektivní a rychlé působení
• žvýkací tablety není třeba zapíjet
V akci také Rennie® 96 žvýkacích tablet  
za 179 Kč. 
Léčivé přípravky k vnitřnímu užití.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.* L.CZ.MKT.CC.01.2018.1290

115 Kč
142 Kč

+ DÁREK!Čistící gel Lilien50 ml

Iberogast 
20 ml

•   unikátní síla 9 bylin proti zažívacím potížím
•   ulevuje od 1 i více zažívacích potíží najednou
•   pomáhá při nevolnosti, při nadýmání, pocitu 

plnosti, bolestech a křečích
V akci také Iberogast 50 ml za 299 Kč.
Léčivé přípravky k vnitřnímu užití.*

159 Kč
204 Kč

Vaše lékárna je tady

Vicks SymptoMed Complete
citron, 10 sáčků

•  horký nápoj pro účinnou úlevu od příznaků 
chřipky a nachlazení

V akci také Vicks SymptoMed Forte 10 sáčků
za 135 Kč a Vicks SymptoMed Classic citron  
14 sáčků za 145 Kč.
Léčivé přípravky k vnitřnímu užití. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

135 Kč
178 Kč169 Kč

203 Kč

129 Kč
160 Kč



Robitussin ANTITUSSICUMACC® LONG
sirup na suchý dráždivý kašel
100 ml

600 mg šumivé tablety, 10 tablet

•  léčí vlhký kašel
•  lze užívat od prvních příznaků kašle
•  rozpouští hustý hlen v dýchacích cestách  

a usnadňuje jeho vykašlávání
Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou acetylcystein.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

 

125 Kč
158 Kč

 

119 Kč
144 Kč

20 měkkých tobolek

159 Kč
189 Kč

Soledum 200 mg

99 Kč
139 Kč

Septofort 2 mg 
24 pastilek

•  léčí příčinu bolesti v krku
•  ničí široké spektrum bakterií i virů
• vhodná prevence a léčba aft                                                                                                                        
• proti infekcím v dutině ústní
• mátová příchuť
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje chlorhexidin.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

119 Kč
166 Kč

Hedelix® sirup
100 ml

www.alphega-lekarna.cz

•  expektorans  
ve formě sirupu

•  podpůrná léčba při  
kašli provázejícím nachlazení

•  použití tohoto tradičního rostlinného léčivého 
přípravku je založeno výlučně na zkušenosti  
z dlouhodobého použití

•  již od narození
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje hustý extrakt z břečťanového listu.  
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

•  komplexní úleva od alergické rýmy po  
24 hodin již v 1 dávce

•  ulevuje od kýchání, svědění a ucpaného nosu  
a svědění a slzení očí

•  vhodný pro dospělé a děti od 6 let
Lék k nosnímu užití. Obsahuje flutikason-propionát. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Flixonase
nosní sprej, 60 dávek

299 Kč
372 Kč

•  STOP suchému kašli
•  efektivní úleva od suchého  

dráždivého kašle 
• pro děti od 6 let a dospělé
V akci také Robitussin Expectorans sirup na 
odkašlávání, 100 ml za 125 Kč.
Robitussin Antitussicum na suchý dráždivý kašel (dextrometorfan) 
a Robitussin Expectorans na odkašlávání (guaifenesin) jsou léky  
k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Otrivin Menthol
nosní kapky, 1 mg/ml
10 ml

•  sprej s chladivou  
silou mentolu  
a eukalyptu

•  uvolní ucpaný nos  
do 2 minut a až na 12 hodin 

•  bez konzervantů
V akci také Otrivin 1%0, nosní sprej s dávkovačem  
10 ml za 89 Kč.
Léky k podání do nosu. Obsahují xylometazolin.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Dávkování pouze 1x denně

•  účinně potlačuje zánět a rozpouští usazený hustý  
hlen v průduškách

•  usnadňuje namáhavé vykašlávání
V akci také Soledum 100 mg, 20 měkkých tobolek  
za 129 Kč.
Enterosolventní měkké tobolky Soledum 200 mg a 100 mg jsou 
léky s účinnou látkou cineolum. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

+ DÁREK!kapesníčkyKleenex

99 Kč
120 Kč

LÉK PROTI BOLESTI, OTOKU A ZÁNĚTU V KRKU
 Ulevuje od bolesti 

po dobu až 6 hodin
Poskytuje uklidňující 
efekt již za 2 minuty*

Zmírňuje bolest a otok v krku 
a má protizánětlivý účinek

*Daný lékovou formou pastilky. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Strepfen, Strepfen pomeranč bez cukru a Strepfen Sprej jsou léky k vnitřnímu užití. Obsahují fl urbiprofen.

V akci také Strepfen sprej za 159 Kč a Strepfen 16 pastilek za 129 Kč.   

149 Kč
202 Kč



1+1ZDARMA!

119 Kč
141 Kč

Visine® Classic
0,05 mg/ml oční kapky
roztok, 15 ml

• odstraňuje zarudnutí a zmírňuje podráždění očí
•  zmírňuje symptomy hyperemie (překrvení spojivek) 

v důsledku mírného podráždění a alergické 
konjunktivitidy (alergického zánětu spojivek)

• rychlý nástup účinku již za několik minut
Léčivý přípravek. Obsahuje tetryzolin-hydrochlorid a je k očnímu  
podání. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

•  k léčbě příznaků lehkých poruch mozkových  
funkcí při mírné demenci, jako jsou poruchy 
paměti a snížená schopnost soustředění

Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou suchý jinanový extrakt.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Gingio® tablety
40 mg potahované tablety, 90 tablet

189 Kč
220 Kč

225 Kč
246 Kč

NATUREVIA® LAKTOBACILY 5
33 rostlinných kapslí

•  při a po užívání  
antibiotik

•  15 miliard živých  
bakterií v okamžiku výroby

V akci také NATUREVIA® Laktobacílky  
třešňové 33 pastilek za 179 Kč.
Doplňky stravy.* (1 kaps. = 6,82 Kč / 1 past. = 5,42 Kč)

Biopron® Forte
30 tobolek

• pro náhlé situace nejen na cestách
•  unikátní probiotický komplex vitálních  

mikroorganismů s S. Boulardii, laktobacily  
a prebiotiky

•  3 složky = trojitá obnova střevní mikroflóry
•  pro dospělé a děti již od ukončeného 6. měsíce
V akci 1+1 také BIOPRON®  LAKTOBACÍLKY  
30 pastilek za 185 Kč a BIOPRON® MÉĎA 20 ks  
probiotických medvídků za 185 Kč.
Doplňky stravy.* (1 tob. = 4,92 Kč / 1 past. = 3,09 Kč / 1 ks  = 4,63 Kč)

Quixx® soft 
nosní sprej, 30 ml Nos náchylný k infekci, 50 ml

•  přírodní mořská  
voda s příměsí mědi  
na infekční bakteriální rýmu

•  měď působí protibakteriálně, snižuje riziko  
komplikací rýmy a bakteriální infekce

•  vhodný pro všechny věkové kategorie 
V akci také Stérimar Na ucpaný nos,  
50 ml za 199 Kč.
Zdravotnické prostředky. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*
CE 0459

Stérimar Cu

•  pro každodenní preventivní péči o nos
•  přispívá k prevenci příznaků alergické rýmy
•  aloe vera ulevuje podrážděné a bolavé 

nosní sliznici
•  pro dospělé a děti od 6 měsíců
V akci také Quixx® daily ve velkém 100 ml  
balení za 189 Kč.
Zdravotnické prostředky k aplikaci do nosu. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

15 + 5 kapslí ZDARMA 

•  komplexní probiotika s prebiotiky doplněná  
o 100 mg brusinkového extraktu

•  obsahuje 10 kmenů a 12 miliard bakterií  
v kapsli

• stačí 1 kapsle denně
Doplněk stravy.* (1 kaps. = 7,25 Kč)

APO-LACTOBACILLUS ATB

TEREZIA Hlíva ústřičná
s rakytníkovým olejem 
100 + 100 kapslí NAVÍC 

•  nejsilnější hlíva na trhu1 od českého výrobce
•  rakytník podporuje imunitu
•  bez příměsí a konzervačních látek
1Nejvyšší obsah deklarovaných betaglukanů. Dle průzkumu  
z lékáren, květen 2018. Doplněk stravy.* (1 kaps. = 2,75 Kč)

229 Kč
254 Kč

TEREZIA Ostropestřec + Reishi 
60 kapslí

•   ostropestřec pomáhá k ochraně a očistě  
jater a podporuje trávení

•   v kombinaci s reishi a černým bezem  
na podporu imunity

•   bez příměsí a konzervačních látek
Doplněk stravy.* (1 kaps. = 3,82 Kč)

229 Kč
279 Kč

www.alphega-lekarna.cz

+ DÁREK!NEUTROGENA® Výživný balzám na rty

125 Kč
138 Kč

VÝHODNÉ BALENÍ

145 Kč
175 Kč
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295 Kč

+

+ DÁREK!Bruslinky AKUT 10 kapslí ZDARMA

549 Kč
581 Kč



VÝHODNÉ BALENÍ
NOVINKA!

Centrum A-Z MAGNE B6 STRESS CONTROL
100 + 30 tablet NAVÍC30 tablet

•  obsahuje citrát hořčíku pro účinné  
doplnění hořčíku

•  hořčík a vitamin B6 přispívají ke snížení  
míry únavy a vyčerpání a k normální psychické 
činnosti

V akci také MAGNE B6 FORTE 50 tablet za 159 Kč.
Doplňky stravy.* (1 tab. = 5,30 Kč  / 3,18 Kč)

•  se zlatobýlem pro podporu funkce  
močových cest

•  obohaceno o extrakt z kanadských brusinek
V akci také Urinal® Nefro 20 tablet za 199 Kč  
a Urinal® Express pH 6 sáčků za 149 Kč.  
Doplňky stravy.* (1 tab. = 22,90 Kč / 9,95 Kč / 1 sáč. = 24,83 Kč)

309 Kč
361 Kč

60 tablet

Gerimax Plus

100 + 50 kapslí 
NAVÍC

•  3000 mg rybího oleje s vysokým obsahem  
DHA a EPA v denní dávce

•  DHA a EPA v přirozené formě triglyceridů  
– až o 50 % vyšší vstřebatelnost1

• kapsle s citronovou příchutí
V akci také GS Omega 3 CITRUS 60 + 30  
kapslí NAVÍC za 149 Kč.
1Oproti běžně používaným polosyntetickým ethylesterům. 
Doplňky stravy.* (1 kaps. = 1,53 Kč / 1,66 Kč)

229 Kč
261 Kč

GS Omega 3 CITRUS

Urinal Akut® 
10 tablet

Vitamin D:
•  pro zdravé kosti a svaly
•  pro normální funkci imunitního systému
•  podporuje vstřebávání vápníku v těle
Doplněk stravy.* (1 tob. = 2,65 Kč) 

Vigantolvit D3 2000 I.U.
60 tobolek

139 Kč
172 Kč

B-Komplex forte Zentiva
100 tablet

Vlasové hnojivo 
60 tablet

•  podpora hustoty vlasů  
a omezení jejich vypadávání1,2,3

•  vysoké dávky aminokyselin, vitaminů  
a minerálů pro rychlý a výrazný účinek

•  unikátní složení s účinnou látkou MSM
V akci také Vlasové hnojivo 150 tablet za 539 Kč.
1zinek, 2vitamin B5, 3biotin. 
Doplňky stravy.* (1 tab. = 5,15 Kč / 3,59 Kč)

vitaminy B1, B2, B6 a niacin:                                                                               
•  přispívají k normální činnosti nervové soustavy
vitamin B2 a niacin:                                                                                             
•  přispívají k udržení normálního stavu pokožky 

a sliznic
vitamin B2, B6, niacin a kyselina panthothenová:                                   
•  přispívají ke snížení míry únavy a vyčerpání    
Doplněk stravy.* (1 tab. = 1,39 Kč)

•  kombinace ženšenu, vitaminů a minerálů
•  GGE®extrakt z kořene ženšenu přispívá k:  

snížení únavy, vitalitě a duševní kondici, 
přirozené obranyschopnosti organismu

• 1 tableta denně
V akci také Gerimax 50+, 80 tablet za 249 Kč.
Doplňky stravy.* (1 tab. = 4,15 Kč / 3,11 Kč)

NOVINKA!

159 Kč
177 Kč

229 Kč
269 Kč

•  kompletní multivitamin s minerály a stopovými 
prvky v limitované jarní nabídce 

V akci také Centrum Silver 100 + 30 tablet NAVÍC  
za 579 Kč.
Doplňky stravy.* (1 tab. = 4,22 Kč  / 4,45 Kč)

Mollers Omega 3
MŮJ PRVNÍ RYBÍ OLEJ 
250 ml

•  vhodný pro děti od 1 roku
•  rybí olej z Norska s obsahem omega 3 EPA a DHA 
• bohatý zdroj vitaminu D
V akci také další druhy.
Doplněk stravy.* (100 ml = 99,60 Kč) 

249 Kč
299 Kč

www.alphega-lekarna.cz

MĚSÍCUŽÍVÁNÍ NAVÍC
 

549 Kč
618 Kč

NOVINKA!

249 Kč
299 Kč

 

159 Kč
192 Kč



•  rychle a účinně ulevuje od bolesti zad, svalů  
a kloubů

•  přípravek mohou používat dospělí a mladiství  
od 14 let 

Léčivý přípravek pro zevní použití, obsahuje léčivou látku diklofenak.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

549 Kč
735 Kč

Proenzi® Intensive
120 tablet

•   nové unikátní složení
•   zesílená výživa díky rostlinným extraktům:  

vrbě bílé, kurkuminu a Boswellii serratě pro  
zdravé, pružné a pohyblivé klouby

V akci také Proenzi® 3+, 180 tablet za 499 Kč  
a Proenzi® krém 100 ml za 159 Kč. 
Doplňky stravy a kosmetický přípravek.* (1 tab. = 4,58 Kč / 2,77 Kč)

600 g

Barny´s Sioux MSM

Olfen gel

589 Kč
723 Kč

•  tradiční severoamerická receptura pro klouby  
a celý pohybový aparát

•  vhodný pro všechny generace, velmi účinný  
i u seniorů ve vysokém věku

Doplněk stravy v prášku.* (100 g = 98,17 Kč / 94,83 Kč se ZK)

359 Kč
417 Kč

*Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a použití léků konzultujte s lékařem nebo 
lékárníkem, dávkování 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. Nenabádáme vás k nevhodnému, nepřiměřenému nebo neopodstatněnému užívání léků. 
Doplňky stravy nenahrazují pestrou stravu ani zdravý životní styl. Běžnou cenou se rozumí průměrná aktuální cena příslušného přípravku 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. Seznam lékáren na www.alphega-lekarna.cz. Nabídka platí od 1. 3. do 31. 3. 2019 nebo do vyprodání zásob či vydání dárků.

VoltaTherm hřejivá náplast
5 náplastí

•  poskytuje 8 hodin tepla pro prodlouženou  
úlevu od bolesti až na 24 hodin

•  účinek pozorovaný při akutní nespecifické  
bolesti v dolní části zad během a po 2 dnech 
používání

Zdravotnický prostředek. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

239 Kč
283 Kč

149 Kč
190 Kč

Cemio Kamzík®

60 kapslí 

•  jediný, který obsahuje ne 1, ale 2 kolageny, 
navíc v nativní podobě

•  vitamin C pro tvorbu kolagenní sítě  
kloubních chrupavek a menisků

Doplněk stravy.* (1 kaps. = 5,98 Kč)

Zákaznická karta
569 Kč

100 g

TIP

&
www.alphega-lekarna.cz

v ž d y  n a  d o s a h

SLEVOVÝ KUPÓN
1. 3. - 31. 3. 2019
MAXI HOŘČÍK, 60 tablet

Centrum Special

*Slevu můžete uplatnit při předložení tohoto kupónu. 
Na kupón se nevrací a nelze jej Vyměnit za hotovost. 
Slevu nelze kombinovat s dalšími akcemi CENTRUM,  
kupóny nelze sčítat. 

Doplněk stravy s hořčíkem pro dospělé.
•  1 tableta denně = 350 mg čistého hořčíku

1+1
ZDARMA

Užíváte své léky 
správně?
Současné užívání více léčivých 
přípravků, ale také dietní opat-
ření a doplňky stravy mohou 
měnit účinek léků, a dostat nás až do 
stavů, které mohou poškozovat zdraví.  
V Alphega lékárnách vám poradíme, jak 
se ve všech užívaných lécích zorientovat.

Přijďte zjistit, zda vám nehrozí 
riziko nežádoucích lékových 
interakcí. Využijte individuální 
konzultaci s Alphega lékárníkem.

Více na www.alphega-lekarna.cz 

Alphega lékárny

Seznam lékáren naleznete na
www.alphega-lekarna.cz

Navštivte jednu z našich 275 Alphega lékáren i ve vašem městě.
Albrechtice, Aš, Babice, Benešov u Prahy, Bílina, Blatná, Blovice, Borohrádek, Borovany, Brno, Brumov-Bylnice, Brušperk, Břeclav, Březová  
u Sokolova, Bystřice pod Hostýnem, Cvikov, Čáslav, Červená Voda, České Budějovice, Česká Třebová, Davle, Desná, Děčín, Dobruška, Doksy, 
Dolní Poustevna, Domažlice, Duchcov, Františkovy Lázně, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Frýdlant, Fryšták, Havířov, Havlíčkův Brod, 
Helenkov, Heřmanův Městec, Holešov, Holýšov, Horažďovice, Horní Jelení, Hořovice, Hostomice nad Bílinou, Hradec Králové, Hranice, Hronov, 
Hřensko, Hulín, Cheb, Chlumec nad Cidlinou, Chomutov, Chotěboř, Chrast U Chrudimě, Chrudim, Ivančice, Jablunkov, Jaroměř, Javorník, Jičín, 
Jihlava, Jílové u Prahy, 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, Králův Dvůr, Kroměříž, Krupka, Kutná Hora, Kvasice, Kynšperk nad Ohří, Lanškroun, Liberec, Lipník nad Bečvou, Litoměřice, Louny, 
Lovosice, Ludgeřovice, Luhačovice, Luže, Lysá nad Labem, Mariánské lázně, Meziboří, Mikulov, Morkovice, Most, Nejdek, Neratovice, Netolice, 
Němčice nad Hanou, Nové Město na Moravě, Nový Bydžov, Nový Jičín, Nymburk, Nýrsko, Okříšky, Olomouc, Opava, Opočno, Osek, Osová 
Bitýška, Ostrava, Ostrava-Hrabůvka, Ostrava-Michálkovice, Ostrava-Radvanice, Ostrov nad Ohří, Nová Paka, Otrokovice, Pacov, Pardubice, 
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, Stará Boleslav, Sušice, Staňkov, Svitavy, 
Šluknov, Šternberk, Štěpánov, Tábor, Teplice, Trutnov, Třebíč, Třinec, 
Týnec nad Sázavou, Uherský Brod, Ústí nad Labem, Úštěk, Valašské 
Klobouky, Varnsdorf, Velká nad Veličkou, Velké Albrechtice, Velké 
Pavlovice, Veselí nad Moravou, Vítkov,  Vlašim, Volary, Vysoké 
Mýto, Zbraslavice, Zdice, Žďár nad Sázavou, Zlín, Znojmo, Zruč nad 
Sázavou, Žamberk, Žatec, Židlochovice, Žulová.


