
Rezervujte si léky na předpis 
on-line v Alphega lékárně
▶ Jednoduše a z pohodlí domova
▶ Rychlé vyřízení
▶ Platba při převzetí v lékárně

www.erecept-alphega.cz

www.alphega-lekarna.cz

Akční nabídka platí od 1.10. do 31.10. 2020

Barny´s SIOUXTM MSM  
600 g

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

Koňská síla pro vaše klouby v balení na 6 měsíců!
•  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 = 104 Kč, se ZK = 99,80 Kč)

•  nosní sprej s chladivým  
mentolem a eukalyptolem

•  pomáhá rychle uvolnit  
ucpaný nos a při zánětu dutin

•  začíná uvolňovat ucpaný nos do 2 minut  
a až na 12 hodin

V akci také Otrivin 1 mg/ml nosní sprej, roztok  
10 ml za 95 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. Obsahují xylometazolin.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

TEREZIA HLÍVA ÚSTŘIČNÁ

624 Kč
723 Kč

99 Kč
129 Kč

Zákaznická karta

599 Kč

•  nejsilnější hlíva na trhu1 od českého výrobce
•  rakytník podporuje imunitu
•  bez příměsí a konzervačních látek
V akci také TEREZIA HLÍVA ÚSTŘIČNÁ s rakytní-
kovým olejem 100 + 100 kapslí NAVÍC za 569 Kč.
1nejvyšší obsah deklarovaných betaglukanů. Dle průzkumu  
z lékáren, leden 2020. Doplňky stravy.* (1 kaps. = 3,08 Kč / 2,85 Kč)

Voltaren Emulgel 10 mg/g gel
150 g

Bayflex
1 178 mg, 90 tablet

Lék pro vaše klouby
•  zpomaluje osteoartrózu
•  zmírňuje dlouhodobou bolest
•  zlepšuje pohyblivost kolene
Léčivý přípravek k léčbě osteoartrózy kolene pro vnitřní užití.  
Není určen k léčbě akutní bolesti. Obsahuje glukosamin. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

549 Kč
646 Kč

60 kostiček

Colafit

349 Kč
455 Kč

 
•  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. = 5,82 Kč)

s rakytníkovým olejem 
60 + 60 kapslí NAVÍC

239 Kč
295 Kč

•  působí přímo v místě bolesti trojím účinkem: 
uleví od bolesti, tlumí zánět a zmenšuje otok

V akci také Voltaren 140 mg léčivá náplast 5 ks  
za 289 Kč a Voltaren Rapid 25 mg měkké tobolky 
20 kapslí za 119 Kč.
Voltaren Emulgel 10 mg/g gel je lék k vnějšímu použití. Obsahuje 
diclofenacum diethylaminum. Voltaren 140 mg léčivá náplast je lék   
k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum natricum. Voltaren Rapid 
25 mg měkké tobolky je lék  k vnitřnímu užití. Obsahuje diclofenacum 
kalicum. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.* 

VÝHODNÉ BALENÍ

369 Kč
419  Kč

 

 

 

 
Léky 

z eReceptu 
k vyzvednutí  

i na občanku 
nebo 

cestovní pas*

*Původní možnost výdeje léků 
při předložení jednotlivých eReceptů 

zůstává i nadále plně zachována.



SINEX VICKS Aloe a Eukalyptus
0,5 mg/ml nosní sprej
15 ml

•  uvolní ucpaný nos  
během několika minut a až na 12 hodin

•  extrakt aloe vera pečuje o sliznici  
nosní dutiny

Lék k nosnímu podání, obsahuje léčivou látku oxymetazolin 
hydrochlorid. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

MUCOSOLVAN pro dospělé
sirup, 100 ml

Vaše lékárna je tady

•   léčí vlhký kašel 
rozpouští hlen a usnadňuje vykašlávání 

• jahodová příchuť
V akci také Mucosolvan Long Effect 75 mg 
20 tobolek za 135 Kč.
Volně prodejné léky k vnitřnímu užití. Obsahují ambroxoli 
hydrochloridum. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

119 Kč
145 Kč

tablety s prodlouženým uvolňováním
10 tablet

•  tablety s prodlouženým uvolňováním proti  
suchému dráždivému kašli různého původu

•  vhodný pro děti od 12 let a pro dospělé
V akci také Sinecod 0,5 % perorální kapky,  
roztok 20 ml za 125 Kč a Sinecod  0,15 % sirup  
200 ml za 139 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Obsahují butamirati citras. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

155 Kč
191 Kč

95 Kč
118 Kč

Sinecod 50 mgStoptussin
kapky, 50 ml 

•  správná volba proti  
kašli díky 2 účinným  
látkám, tiší dráždivý kašel a napomáhá 
vykašlávání

V akci také Stoptussin sirup 180 ml za 129 Kč.
Stoptussin, perorální kapky, roztok a Stoptussin sirup jsou léčivé 
přípravky k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

129 Kč
165 Kč

•  proti suchému kašli,  
efektivní úleva od suchého  
dráždivého kašle

•  bez cukru 
•  pro děti od 6 let a dospělé
V akci také Robitussin Expectorans sirup na od-
kašlávání, 100 ml za 135 Kč a Robitussin Junior  
sirup na suchý dráždivý kašel, 100 ml za 109 Kč.
Robitussin Antitussicum na suchý dráždivý kašel a Robitussin  
Junior na suchý dráždivý kašel (oba dextrometorfan)  
a Robitussin Expectorans na odkašlávání (guaifenesin) jsou 
léky k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte Návod k použití.* 

Robitussin Antitussicum
sirup na suchý dráždivý kašel 
100 ml

135 Kč
167 Kč

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.*

149 Kč
179 Kč

PASTILKY
NAHLAS

PROTI BOLESTI A ZÁNETU V KRKU I DUTINE ÚSTNÍ

NEPOSTRADATELNÝ Rychleji do akce 
z chřipky i nachlazení

Propolisové pastilky na podrážděný krk s vitamínem C 
a zinkem pro normální funkci imunitního systému. 

V akci také Tantum Natura Lemon & Honey za 69 Kč.

Horký i studený nápoj. Do 20 min. ulevuje od horečky, 
bolesti hlavy a svalů, ucpaného nosu. 
V akci také Tantogrip citrón za 139 Kč.

Léčí zánět, ulevuje od bolesti, působí proti bakteriím. 
V akci i ostatní formy a příchutě za 139 Kč.

Tantum Family
www.tantumfamily.cz

Tantum Verde, Tantum Verde Mint, Tantum Verde Spray obsahují benzydamin hydrochlorid. Lék k místnímu užití v ústech a krku. Tantogrip citrón, Tantogrip pomeranč 
obsahují paracetamol a phenylephrin hydrochlorid. Lék k vnitřnímu užití. Tantum Natura doplněk stravy. Čtěte pečlivě příbalový leták.

Tantogrip pomerančTantum Verde Tantum Natura 
Orange & Honey

Doplněk stravy

139 Kč 139 Kč69 Kč
167 Kč 167 Kč99 Kč

 (1 past. = 4,60 Kč)



PARALEN® GRIP chřipka a bolest 
24 tablet

•  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 125 Kč.
Lék k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

•  trojí účinek:  
protizánětlivý, analgetický a antiseptický

• snižuje bolest, zarudnutí a otok v krku
V akci také Septabene 3 mg/1 mg, 16 pastilek 
s eukalyptovou příchutí za 129 Kč a Septabene, 
orální sprej 30 ml za 149 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Septabene citron a bezový květ
3 mg/1 mg, 16 pastilek

Strepfen
24 pastilek

Panadol Extra Novum
500 mg/65 mg, 30 tablet

•  ulevuje od bolesti v krku po dobu až 6 hodin
• uklidňující efekt po 2 minutách1

• zmírňuje otok a zánět
V akci také Strepfen Pomeranč bez cukru 8,75 mg 
24 pastilek za 169 Kč a Strepfen Sprej 8,75 mg 
orální sprej, roztok 15 ml za 169 Kč.
1Daný lékovou formou pastilky. Léky k vnitřnímu užití. Obsahují 
flurbiprofen. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

•  proti mírné až středně silné bolesti hlavy 
včetně migrény, zubů, při menstruačních 
bolestech a bolesti svalů a kloubů

•  snižuje horečku
V akci také Panadol Novum 500 mg, 24 tablet  
za 33 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Obsahují paracetamol.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

TheraFlu Forte horký nápoj 
1 000 mg/200 mg/12,2 mg prášek  
pro perorální roztok v sáčku, 10 sáčků

•  účinná úleva od příznaků chřipky a nachlazení, 
jako jsou mírně nebo středně silná bolest,  
horečka, ucpaný nos

•  navíc pomáhá při vlhkém, produktivním kašli 
V akci také TheraFlu 500 mg/100 mg/6,1 mg 
16 tvrdých tobolek za 119 Kč.   
Léky k vnitřnímu použití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

89 Kč
112 Kč

 

125 Kč
157 Kč

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

bolest hlavy, bolest v krku
•  s přídavkem léčivých látek na uvolnění  

ucpaného nosu a odkašlávání
Lék k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

COLDREX TABLETY
24 tablet

125 Kč
157 Kč

perorální roztok, 100 ml

Hylak forte

•  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 179 Kč.
Homeopatické léčivé přípravky k vnitřnímu užití, užívané tradičně 
v homeopatii k prevenci a léčbě chřipkových stavů. Obsahují Anas 
barbariae, hepatis et cordis extractum 200 K.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

599 Kč
705 Kč

•  jedinečný lék na obnovu střevní mikroflóry
• vhodný pro dospělé, děti i kojence
Hylak forte je léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte 
příbalovou informaci.*

Oscillococcinum®
30 dávek

129 Kč
159 Kč

159 Kč
199 Kč

169 Kč
228 Kč

 

169 Kč
214 Kč

®

 Žijte naplno

Nové balení 12ks

Reklama na léčivý přípravek. Tvrdé tobolky Imodium® a tablety dispergovatelné v ústech Imodium® Rapid 
2mg 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. CZ-IM-2000102

A průjem
   vás 
nezastaví

BEZ
ZAPÍJENÍ

149 Kč
187 Kč



HypnoX® forte
20 tablet

Pro váš zdravý a posilující spánek.
•  extra silná bylinná směs1 tradičně užívaná pro 

lepší komfort usínání1
1kozlík, chmel, mučenka, meduňka. 
Doplněk stravy.* (1 tab. = 6,95 Kč)

•  garantované složení 70% čistých omega-3 
nenasycených mastných kyselin

•  malé snadno polykatelné tobolky
•  dlouhodobé užívání dostupné pro každého
Doplněk stravy.* (1 tob. = 1,66 Kč)

• podpora energie
•  podpora zdravých vlasů,  

nehtů a pokožky
• podpora tvorby červených krvinek 
V akci také Pharmaton MAN Energy 30+,  
30 tablet za 189 Kč
Doplňky stravy se speciálním složením, které odpovídá 
specifickým potřebám ženského nebo mužského organismu.*
(1 tab. = 6,30 Kč)

Avilut® Ginkgo Recordati 
90 kapslí

299 Kč

189 Kč
240  Kč

90 tobolek30 tablet

MaxiCor® basicPharmaton WOMAN Energy 30+

•  doplněk stravy pro péči o váš zrak, který  
díky obsahu zinku přispívá k udržení  
normálního stavu zraku

Doplněk stravy.* (1 kaps. = 4,43 Kč)

HemaGel PROCTO
10 čípků

219 Kč
272 Kč

•  čípky zmírňují krvácení, pálení a svědění,  
při fisurách a hemoroidech a také po  
Barronově ligatuře

Zdravotnický prostředek. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

399 Kč
497 Kč

1+1ZDARMA

TENA Lady Pants Noir M
inkontinenční kalhotky
velikost M, 9 ks

• inkontinenční pomůcka pro ženy
• vypadá jako spodní prádlo, chrání jako TENA

10 tablet

•  patentované složení brusinek a vitaminu D  
v kombinaci se zlatobýlem obecným pro podporu 
zdraví  močových cest

•  akutní péče
Doplněk stravy.* (1 tab. = 19,90 Kč)

199 Kč
269 Kč

139 Kč
168 Kč

189 Kč
212 Kč

Urinal Akut®

www.alphega-lekarna.cz

800 tablet

Wobenzym®

•  posiluje oslabenou imunitu 
•  pomáhá při opakovaných zánětech dýchacích 

cest bakteriálního i virového původu
•  urychluje hojení po úrazech a operacích
Lék k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

2.649 Kč
3.089 Kč

Prostenal® CONTROL 
90 tablet

•  tři aktivní látky pro zdravou prostatu,  
normální proud moči a méně časté močení

•  obsahuje extrakty ze saw palmetto,  
kopřivy dvoudomé a zinek

Doplněk stravy.* (1 tab. = 6,54 Kč)

589 Kč
691 Kč



MAGNEZUM DEAD SEA
40 tablet

Síla hořčíku z Mrtvého moře
•  snížení únavy1,2,3

•  odolnost vůči stresu1

•  normální činnost svalů1

1hořčík (oxid hořečnatý ze soli z Mrtvého moře), 2vitamin B6, 
3vitamin B12. Doplněk stravy.* (1 tab. = 3,13 Kč)

•  díky vitaminu B12 pomáhá  
snižovat míru únavy a vyčerpání 

•  přispívá k energetické rovnováze těla díky  
obsahu vápníku a železa  

•  v nabídce také ve formě potahových /  
šumivých tablet

Doplněk stravy.* (1 tab. = 4,43 Kč)  L.CZ.MKT.CC.08.2019.1696 

Supradyn Co Q10 energy
60 + 30 tablet NAVÍC

Vápník Hořčík Zinek
90 tablet

Revalid Anti-Aging
šampón, 200 ml

•  multiminerál pro silné kosti a zuby díky 
vápníku a hořčíku

•  pro podporu imunity díky zinku, mědi  
a vitaminům D3 a B6

Doplněk stravy.* (1 tab. = 1,43 Kč)

•  fermentovaný česnek kuchyňský s vysokou 
koncentrací účinných látek

•  pomáhá regulovat hladinu cholesterolu  
a lipidů v krvi

•  bez zápachu a palčivé chuti
•  nedráždí sliznice zažívacího ústrojí
V akci také další druhy.
Doplněk stravy.* (1 kaps. = 5,82 Kč)

•  chrání před předčasným stárnutím  
a zpomaluje šedivění vlasů

•  šetrně myje a chrání barvu vlasů
•  vyrobeno ve Švýcarsku
V akci také Revalid Anti-Aging Fluid  
100 ml za 549 Kč.
Kosmetika.

OCUTEIN BRILLANT LUTEIN
 25 mg, 90 + 30 tobolek NAVÍC
+ DÁREK hydratační oční gel

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

• obsahuje 25 mg luteinu
V akci také OCUTEIN BRILLANT LUTEIN 25 mg
60 tobolek + zvlhčující oční kapky za 449 Kč.
Doplňky stravy. (1 tob. = 5,83 Kč / 7,48 Kč)

349 Kč
423 Kč

• hřejivá úleva od bolesti zad, svalů i kloubů 
• originální mazání s konopím a jedlí sibiřskou
V akci také všechny tržní druhy značek Thermolka 
a Mentholka.
Konopná péče.

Cannaderm Thermolka
hřejivé mazání, 200 ml

209 Kč
240 Kč

B17 APRICARC

•  nejprodávanější zubní pasta v ČR
• výrazně zpevňuje a posiluje dásně
•  chrání před krvácením dásní, parodontózou  

a zubním kazem
Kosmetika.

69 Kč
96 Kč

•  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. = 5,82 Kč / 4,66 Kč)

LACALUT Aktiv
zubní pasta, 75 ml

VÝHODNÉ BALENÍ

VÝHODNÉ BALENÍ

399 Kč
419 Kč

299 Kč
357 Kč

349 Kč
409 Kč

129 Kč
169 Kč

 

699 Kč
827 Kč

www.alphega-lekarna.cz

TEREZIA ČERNÝ ČESNEK
60 kapslí

s meruňkovým olejem, 60 kapslí

ZNÁTE Z TV!
 

125 Kč
149 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, nenahrazují ani jiné lékařské terapie nebo medikace. Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Uchovávejte mimo dosah dětí. 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. 2020 nebo do vyprodání zásob či vydání dárků.

24 pastilek

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 další druhy.
Junior-angin pastilky, Junior-angin lízátka, Junior-angin sirup  
jsou zdravotnické prostředky. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

•  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
V akci také další druhy.
Zdravotnický prostředek. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Physiomer Hypertonic 

159 Kč
187 Kč

AkusTone
ušní sprej, 15 ml

•  složení tří přírodních  
olejů pro správnou ušní hygienu

•  rozpouští v uchu přebytečný ušní maz
•  napomáhá k odstranění mazových zátek  

a prevenci jejich vzniku
•  vhodný i pro děti od 3 měsíců
Zdravotnický prostředek. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

169 Kč
199 Kč

STOPKAŠEL Medical sirup 
200 + 100 ml NAVÍC

•  ulevuje při suchém a vlhkém kašli  
a škrábání v krku

•  zklidňuje podrážděný krk a bolest v krku
V akci také další druhy.
Zdravotnický prostředek. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Junior-angin pro dětiBepanthen® Sensiderm krém 

•  ulevuje od svědění do 30 minut po aplikaci
• obnovuje kožní bariéru, hydratuje a regeneruje 
•  vhodný také k péči o pokožku po léčbě  

kortikoidy 
•  vhodný i pro nejmenší děti a těhotné  

či kojící ženy 
V akci také Bepanthen Sensiderm krém 50 g  
za 279 Kč.
Zdravotnické prostředky.* L.CZ.MKT.CC.12.2017.1254

20 g

PARANIT EXTRA SILNÝ 
sprej, 100 ml

339 Kč
399 Kč

• odstraní vši do 5 minut
•  obsahuje faktor na ochranu proti vším (LPF), 

který ve vlasech vytváří pro vši nepříznivé  
podmínky a chrání před opakovanou nákazou  
až do 72 hodin1

•  klinicky prokázaná 100% účinnost1

V akci také další druhy.
1Ochrana faktorem LPF a aktivita proti vším byla prokázána ex vivo.
Zdravotnický prostředek. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

139 Kč
166  Kč

135 ml

195 Kč
228 Kč

VÝHODNÉ BALENÍ

189 Kč
201 Kč

SLEDUJTE NÁS NA 
www.facebook.com/

LekarnaAlphega 
a zapojte se do soutěží 

o zajímavé ceny. 

Přinášíme také tipy z lékárny 
a zajímavé články.

SOUTĚŽTE 

s Alphega lékárnou

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, Brno, Brno-Černovice, 
Brušperk, Břeclav, Březová u Sokolova, 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, 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, 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, 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, 
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, Sadská, Sezimovo Ústí, Skuteč, 
Slavkov u Brna, Slušovice, Sokolov, Stará Boleslav, Sušice, Staňkov, Svitavy, Šluknov, Šternberk, Štěpánov, Štíty, Tábor, Teplice, Trutnov, 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, Vysoké Mýto, 
Zbraslavice, Žďár nad Sázavou, Zlín, Znojmo, Zruč nad Sázavou, 
Žamberk, Žatec, Židlochovice, Žulová.


