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99 Kč
129  Kč

600 g120 + 60 tablet NAVÍC

Koňská síla pro vaše klouby!
Unikátní receptura:
•  MSM  Lignisul®
•  patentované kolageny: COLLYSS™ a CARTIDYSS™
•  vitamin C - NUTRA-C™
•  vhodný pro všechny generace, velmi účinný  

i u seniorů ve vysokém věku
Doplněk stravy v prášku.* (100 g = 103,17 Kč / se ZK 99,83 Kč)

 
•  nejsilnější kloubní výživa od Proenzi® 
•  jako dárek guma na posilování na zpevnění svalů
Doplněk stravy.* (1 tab. = 3,33 Kč) 

V akci také Proenzi® krém 100 ml za 159 Kč.
Kosmetický přípravek.

Barny´s Sioux MSMProenzi® Intensive

s rakytníkovým olejem 
60 + 60 kapslí NAVÍC

• nejsilnější hlíva na trhu1 od českého výrobce  
• rakytník na podporu imunity
• bez příměsí a konzervačních látek
V akci také TEREZIA HLÍVA ÚSTŘIČNÁ  
s rakytníkovým olejem 100 + 100 kapslí NAVÍC  
za 549 Kč.
1Nejvyšší obsah deklarovaných betaglukanů. Dle průzkumu  
z lékáren, květen 2018. Doplňky stravy.* (1 kaps. = 2,91 Kč  / 2,75 Kč)

TEREZIA HLÍVA ÚSTŘIČNÁ

619 Kč
723 Kč

Podzimní
nabídka Alphega 

lékárny
1.  –  31.  10.  2019*

Colafit 
60 kostiček

•  čistý krystalický kolagen ve formě měkkých,  
snadno polykatelných kostiček

•  balení na 2 měsíce užívání – stačí pouze 1 kostička 
denně

• bez barviv a přídavných látek
Doplněk stravy.* (1 kost. = 5,65 Kč)

VÝHODNÉ BALENÍ

• 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,10 ml  
za 89 Kč a Otrivin Rhinostop 10 ml za 139 Kč.
Léky k nosnímu podání s léčivou látkou xylometazolin.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

nosní sprej, roztok, 10 ml

Otrivin MENTHOL

339 Kč
438 Kč

349 Kč
379  Kč

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

+ DÁREK!Čistící gel Lilien50 ml

169 Kč
204 Kč

599 Kč
735 Kč

VÝHODNÉ BALENÍ + DÁREK!

Balenína 6 MĚSÍCŮ

Zákaznická karta
599 Kč



599 Kč
705 Kč

89 Kč
111 Kč

169 Kč
223 Kč

Panadol Extra Novum
30 tablet

Strepfen Sprej 8,75 mg
orální sprej, 15 ml

•  působí při mírné až středně silné bolesti hlavy 
včetně migrény, bolesti zubů, při menstruaci 
a bolesti svalů, kloubů a v krku při onemocnění 
horních cest dýchacích

• objevuje se v krvi již do 10 minut
V akci také Panadol Novum 24 tablet za 35 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Obsahují paracetamol. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

•  sprej na úlevu od bolesti,  
zánětu a otoku v krku 

• účinkuje už po 5 minutách až na 6 hodin
• rychlá aplikace
V akci také další druhy.
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje flurbiprofen. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

ATARALGIN
20 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.*

69 Kč
87 Kč

Oscillococcinum®
30 dávek s příchutí, 90 tablet

• medvědí síla pro podporu vaší imunity
•  originální patentovaná látka ProteQuine®  

a vitamin C, který přispívá k normální funkci  
imunitního systému

• na trhu více jak 20 let!
Doplněk stravy.* (1 tab. = 3,54 Kč)

Preventan® Clasic

• preventivně a od prvních příznaků
• léčba pro celou rodinu i jednotlivce
• bez věkového omezení
V akci také Oscillococcinum® 6 dávek  
za 179 Kč.
Homeopatický léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.*

24 tablet

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

• s přídavkem léčivé látky na odkašlávání
V akci také TUSSIREX sirup a TUSSIREX  
Junior sirup 120 ml za 139 Kč.
Coldrex tablety jsou lék k vnitřnímu užití. Sirupy Tussirex jsou 
zdravotnické prostředky. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

COLDREX TABLETY

129 Kč
159 Kč

SANIMUN 
sirup, 120 ml

• na podporu imunity
•  snižuje výskyt a dobu trvání rýmy a příznaků 

nachlazení
V akci také SANIMUN 30 tobolek za 309 Kč.
Doplňky stravy. Vitaminy C, D a zinek přispívají k normální funkci 
imunitního systému.* (100 ml = 182,50 Kč, 1 tob. = 10,30 Kč)

219 Kč
259 Kč

319 Kč
367 Kč

119 Kč
154 Kč

Septabene®

3 mg/1 mg, 16 pastilek

•  komplexní léčba bolesti v krku: protizánětlivý, 
analgetický a antiseptický účinek

•  snižuje lokální známky zánětu: bolest,  
zarudnutí, otok, pocit tepla

•  eukalyptová příchuť
V akci také Septabene® citron a bezový květ  
3 mg/1 mg, 16 pastilek za 129 Kč, se ZK za 119 Kč,  
a Septabene® orální sprej, 1,5 mg/ml + 5,0 mg/ml,
30 ml za 145 Kč, se ZK za 129 Kč.  
Léky k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Zákaznická karta
119 Kč

•  lék na bolesti hlavy, zubů, zad, svalů, kloubů, 
menstruační bolesti, bolesti spojené  
s nachlazením

• rychlý nástup účinku
V akci také Nalgesin S 20 tablet za 109 Kč, 
se ZK za 99 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Obsahují sodnou sůl naproxenu.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Nalgesin S
40 tablet

ZNÁTE Z TV!

159 Kč
199 Kč

Zákaznická karta
149 Kč

Vaše lékárna je tady



SinecodMUCOSOLVAN pro dospělé
sirup, 200 mlsirup, 100 ml

•  léčí vlhký kašel 
•  rozpouští hlen 
•  usnadňuje vykašlávání 
•  jahodová příchuť
V akci také MUCOSOLVAN Long Effect 20 tobolek  
za 125 Kč s čistícím gelem zdarma.
Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou acetylcystein.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

 

129 Kč
158 Kč

 

109 Kč
135 Kč

na suchý  
dráždivý kašel
sirup, 100 ml

125 Kč
163 Kč

Robitussin ANTITUSSICUM

•  léčí vlhký kašel
•  stačí 1 tableta 1x denně
•  lze užívat od prvních příznaků kašle
•  rozpouští hustý hlen v dýchacích cestách  

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

ACC® LONG
600 mg šumivé tablety, 20 tablet

179 Kč
217 Kč

• proti suchému, dráždivému kašli
• vhodný pro dospělé a děti od 3 let
• sirup s vanilkovou příchutí
• účinná látka se začíná vstřebávat již od 5 minut
V akci také Sinecod 10 tablet za 145 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Obsahují butamirát. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Ambrobene 
15 mg/5 ml 
sirup, 100 ml

•  osvědčený přípravek na vlhký kašel účinně  
rozpouští hlen a usnadňuje vykašlávání

•  sirup vhodný i pro děti včetně kojenců
Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou ambroxol hydrochlorid.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Dávkování pouze 1x denně

• STOP suchému kašli
•  efektivní úleva od  

suchého dráždivého kašle
• pro děti od 6 let a dospělé
V akci také Robitussin EXPECTORANS  
na odkašlávání, sirup, 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.*

79 Kč
100 Kč

139 Kč
176 Kč

nosní sprej, 30 ml

QUIXX®

PROSPAN
sirup, 100 ml

• usnadňuje vykašlávání
• vhodný již od narození 
Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou Hederae helicis folii extractum 
siccum k perorálnímu podání. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

•  efektivně uvolní  
nos při rýmě,  
alergické rýmě, nachlazení

•  nezpůsobuje závislost
•  vhodný také pro těhotné a kojící ženy a děti  

od 6 měsíců věku
V akci také Quixx® Acute, nosní sprej,  
100 ml za 199 Kč.
Hypertonické roztoky mořské vody, obsahují vodu z oceánu  
a čištěnou vodu. Zdravotnické prostředky k aplikaci do nosu.  
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

119 Kč
141 Kč

195 Kč
226 Kč

119 Kč
135 Kč

PHYSIOMER Hypertonic 
nosní sprej, 135 ml

SANORIN Virustop
nosní sprej, 15 ml

•  přírodní nosní sprej  
s obsahem 100% mořské vody

•  uvolní ucpaný nos při rýmě a nachlazení
•  urychluje úlevu od symptomů rýmy
•  čistí a zvlhčuje nosní sliznici, přirozeně regeneruje
•  bezpečný pro každodenní použití
V akci také další druhy.
Zdravotnický prostředek. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

• uleví od příznaků rýmy a nachlazení
• zkracuje délku onemocnění
• zabraňuje množení virů 
V akci také SANORAL Virustop ústní sprej  
20 ml za 119 Kč.
Zdravotnické prostředky. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

www.alphega-lekarna.cz



Centrum PRO ŽENY
30 tablet

•  kompletní multivitamin s vitaminy, minerály  
a stopovými prvky 

• vytvořen speciálně pro potřeby moderních žen
V akci také Centrum PRO MUŽE  
30 tablet za 239 Kč.
Doplňky stravy.* (1 tbl. = 7,97 Kč)

299 Kč
361 Kč

59 Kč
66 Kč

MaxiCor® Cholesta
60 tobolek

•  90 % speciálně čištěných omega-3 + rostlinné 
steroly pro normální hladinu cholesterolu v krvi

•  příznivého účinku se dosáhne při přijetí nejméně 
0,8 g rostlinných sterolů denně

Doplněk stravy.* (1 tob. = 4,98 Kč)

GS Vitamin C 1000 + šípky
100 + 20 tablet NAVÍC 70 + 20 tablet ZDARMA

Chybí Vám energie? 
•  díky vitaminu B12 pomáhá snižovat míru únavy  

a vyčerpání
•  přispívá k energetické rovnováze těla díky obsahu 

vápníku a železa 
•  aktivuje přirozenou vnitřní energii 
•  vyvážený komplex vitaminů, minerálů  

a stopových prvků s koenzymem Q10
Doplněk stravy.* (1 tbl. = 4,99 Kč)

Supradyn® CoQ10 Energy

•  vitamin C přispívá ke snížení únavy a vyčerpání
•  navíc obohacen o šípky
•  unikátní tableta TIME-RELEASE zajištující 

postupné uvolňování
V akci také GS Vitamin C 500 + šípky  
100 + 20 tablet NAVÍC za 145 Kč. 
Doplňky stravy.* (1 tbl. = 1,74 Kč / 1,21 Kč)

s meruňkovým olejem, 60 kapslí

•  4 účinné složky v 1 kapsli
•  obsahuje meruňková jádra s vitaminem B17
• hlíva pochází z českých pěstíren
• reishi a rakytník podporují imunitu
V akci také B17 APRICARC s meruňkovým  
olejem 180 kapslí za 839 Kč.
Doplňky stravy.* (1 kaps. = 5,65 Kč / 4,66 Kč)

B17 APRICARC

BIOPRON® 9
30 + 10 tobolek NAVÍC

•  pro každodenní péči o střevní mikroflóru
•  vyvážená kombinace 9 probiotických kmenů
•  pro dospělé a děti od 3 let
V akci také Biopron®  Pregna+ 30 tobolek za  
339 Kč a Biopron®  Baby+ 10 ml za 339 Kč.
Doplňky stravy.* (1 tob. = 5,98 Kč / 11,30 Kč, 100 ml = 3.390 Kč)

LINEX® FORTE 
28 tobolek

•   při a po antibiotické léčbě, při cestování,  
při změně stravy

•  obsahuje probiotika
•  bez nutnosti uchovávat v lednici
Doplněk stravy. Obsahuje bakterie Lactobacillus acidophilus  
a Bifidobacterium animalis subsp.lactis.* (1 tob. = 7,11 Kč)

199 Kč
255 Kč

www.alphega-lekarna.cz

239 Kč
284 Kč

VÝHODNÉ BALENÍ

VÝHODNÉ BALENÍ

339 Kč
402 Kč

209 Kč
247 Kč 449 Kč

60 tablet

•  k udržení normálního stavu nehtů, vlasů  
a pokožky

•  unikátní kombinace vitaminů a minerálů
Doplněk stravy.* (1 tbl. = 0,98 Kč)

BIOSIL plus

VÝHODNÉ BALENÍ
239 Kč

279 Kč

  K léčbě akutního a chronického průjmu.
  Neovlivňuje přirozenou střevní mikroflóru.

Reklama na léčivý přípravek. Tvrdé tobolky Imodium® a tablety 
dispergovatelné v ústech Imodium® Rapid 2 mg obsahují 

loperamid-hydrochlorid a jsou k perorálnímu podání. Před užitím 
si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. Držitel registrace 

McNeil Healthcare (Ireland) Limited, Irsko. Místní zástupce:
Johnson & Johnson, s.r.o., Walterovo náměstí 329/1, 158 00 

Praha 5 – Jinonice. MAT/7274/08/2019

Rychlá a účinná léčba průjmu

155 Kč
164 Kč

85 Kč
107 Kč



Urinal Akut® + Urinal® Express pHProstamol UNO
10 tablet + 6 sáčků60 měkkých tobolek

•  tradiční rostlinný léčivý přípravek 
na problémy s močením způsobené  
zbytnělou prostatou

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Obsahuje extrakt Serenoa  
repens. Použití přípravku je založeno výlučně na zkušenosti  
z dlouhodobého použití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

•  léčí nehtové a kožní plísně,  
včetně vlasaté části hlavy

•  rychle ulevuje od příznaků zánětu,  
zejména svědění

Lék k vnějšímu užití s účinnou látkou naftifin hydrochlorid.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

159 Kč
207 Kč

60 tobolek

OCUTEIN® BRILLANT Lutein 25 mg

100 g

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

•  přípravek mohou používat dospělí  
a mladiství od 14 let

V akci také Olfen léčivé náplasti 5 kusů za 199 Kč.
 Léčivé přípravky pro zevní použití. Obsahují léčivou látku 
 diklofenak. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

155 Kč
190 Kč

Olfen gel 

Exoderil®
10 mg/ml kožní roztok, 20 ml

•  1 600 mg glukosamin sulfátu v denní dávce  
a DIAMANT FORTESCIN®

•  vitamin C pro tvorbu kolagenní sítě kloubních 
chrupavek a menisků

Doplněk stravy.* (1 tbl. = 5,41 Kč) 

GS Condro DIAMANT
120 tablet

139 Kč
173 Kč

Procto-Glyvenol®
50 mg/g +20 mg/g rektální krém
30 g

Apo-Brusinky Strong
30 kapslí

•  extrakt z celých plodů brusinek
•  kanadský extrakt CranRichPAC™ o velmi  

vysoké koncentraci 36:1
•  v 1 kapsli 500 mg brusinkového extraktu  

s vysokou minimální hodnotou  
40 mg PACEu.Pharm.

Doplněk stravy.* (1 kaps. = 5,30 Kč)

•  lék pro místní léčbu vnějších a vnitřních  
hemoroidů

Procto-Glyvenol® 50 mg/g + 20 mg/g rektální krém Tribenosidum, 
lidocaini hydrochloridum monohydricum. Registrovaný lék. 
Rektální podání. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

•  přispívá k udržení kvalitního zraku, vyživuje  
unavené oči1

•  extra velké množství luteinu 25 mg
1vitamin A, zinek. Doplněk stravy.* (1 tob. = 6,98 Kč)

649 Kč
820 Kč

239 Kč
274 Kč

• akutní péče o močové cesty
•  zlatobýl obecný pomáhá udržovat  

zdravý močový měchýř a dolní močové cesty                                                                                       
•  rychlá úleva od nepříjemných pocitů pálení  

při močení
V akci také Urinal Akut® 20 tablet za 349 Kč  
a Urinal® Nefro 20 tablet za 199 Kč.
Doplňky stravy.* (1 tab. + sáč. = 26,90 Kč, 1 tab. = 17,45 Kč / 9,95 Kč)

Bayflex
90 tablet

• lék pro vaše klouby
• zmírňuje dlouhodobou bolest
• zlepšuje pohyblivost kolene
• pouze 1 tableta denně
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Obsahuje glukosamin.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

www.alphega-lekarna.cz

 

269 Kč
309 Kč

 

449 Kč
531 Kč

Měsíc užívání NAVÍC!
645 Kč

+ DÁREK!zvhčující oční kapky

419 Kč
501 Kč



•  expert na bolest v krku u dětí
• ulevuje od bolesti v krku
• zklidňuje podrážděné sliznice
•  ve formě jemných jahodových pastilek  

pro děti od 4 let
V akci také Junior-angin lízátka 8 ks + DÁREK  
za 159 Kč a Junior-angin sirup pro děti 100 ml  
+ DÁREK za 199 Kč.
Zdravotnické prostředky. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

199 Kč
238 Kč

RAKYTNÍČEK
 multivitaminové želatinky, 70 ks

•  skvělá chuť díky obsahu 20 % ovocné šťávy
• obsahuje 9 vitaminů a rakytník na podporu imunity 
• bez příměsí a konzervačních látek. 
V akci také další druhy.
Doplňky stravy.* (1 žel. = 2,84 Kč)

Junior-angin 

129 Kč
180 Kč

149 Kč
183 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. 10. do 31. 10. 2019 nebo do vyprodání zásob či vydání dárků.

Camilia®
perorální roztok, 10 dávek

•  zmírní potíže při růstu zoubků
• působí na více příznaků 
• snadno použitelné jednorázové obaly
• homeopatie vhodná pro kojence a batolata
Homeopatický léčivý přípravek. Lék k vnitřnímu užití.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

24 pastilek

PARANIT sprej
100 ml + hřeben + šampon ZDARMA 

•  odstraňuje 100 % vší jedinou 15 minutovou 
aplikací

•  klinicky prokázaný účinek
•  radikální sprej proti vším a hnidám,  

šampon po ošetření a hřeben navíc
Zdravotnické prostředky. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

+ DÁREK!Paranit Preventivní 
sprej (biocid) proti vším,100 ml

429 Kč
459 Kč

175 Kč
196 Kč

 
•  určená ke každodennímu mytí dětské  

pokožky
•  upevňuje odolnost citlivé dětské pokožky
V akci také další druhy.
Kosmetika.*

Sebamed Dětská mycí emulze
extra jemná, 200 ml MĚŘÍME 

CÉVNÍ VĚK

Víte, v jakém stavu 
jsou vaše cévy? 

ZAREZERVUJTE SI 
TERMÍN!

ve vybraných Alphega lékárnách 

Jedná se o screeningovou metodu, která nestanovuje 
diagnózu a nenahrazuje lékařské vyšetření. Na měření 
je nutné se objednat. Informujte se u svého lékárníka, 
nebo na www.alphega-lekarna.cz v sekci CÉVNÍ VĚK 
– PORADNA.

SLEVOVÝ KUPÓN

&

na nákup produktů VICHY péče o pleť*

*Tento kupón se slevou 150 Kč platí na nákup jednoho 
produktu VICHY péče o pleť z řad Idealia, Aqualia, Liftactiv,  
Neovadiol, Slow Age, Minéral 89 a VICHY make-upy. 
Slevu můžete uplatnit pouze při předložení kupónu.  
Množství kupónů není omezeno. Slevu nelze kombino-
vat s dalšími akcemi VICHY, kupóny nelze sčítat a nelze  
je vyměnit za hotovost. Platí ve vybraných Alphega  
lékárnách. www.alphega-lekarna.cz

14. - 20. 10. 2019
SLEVA150 Kč NA KAŽDÝ PRODUKTz vybraných řad*

Seznam lékáren naleznete na
www.alphega-lekarna.cz

Navštivte jednu z našich více než 285 Alphega lékáren i ve vašem městě.
Albrechtice, Aš, Babice, Benešov u Prahy, Bílina, Blatná, Blovice, Borohrádek, Borovany, Brno, Brušperk, Břeclav, Březová u Sokolova, Bystřice 
pod Hostýnem, Cvikov, Čáslav, Červená Voda, České Budějovice, Davle, Desná, Děčín, Dobruška, 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, Horní Suchá, 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, Meziboří, Mikulov, Mladá Boleslav, 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-Poruba, 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, Sadská, Sezimovo Ústí, Skuteč, Slavkov u Brna, Slušovice, Sokolov, 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 Bíteš, Velká nad Veličkou, 
Velké Albrechtice, Velké Pavlovice, Veselí nad Moravou, Vlašim, Volary, 
Vysoké Mýto, Zbraslavice, Zdice, Žďár nad Sázavou, Zlín, Znojmo, Zruč 
nad Sázavou, Žamberk, Žatec, Židlochovice, Žulová.


