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+ DÁREK!termohrnek Theraflu

169 Kč
203 Kč

TANTUM VERDE Lemon

GS Condro® DIAMANT
120 tablet

99 Kč
129 Kč

649 Kč
787 Kč

Otrivin Menthol
1 mg/ml, sprej, 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 1 mg/ml sprej, 
10 ml za 89 Kč.
Léky k podání do nosu obsahují xylometazolin.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

•  2 122 mg originálního glukosamin sulfátu  
s DIAMANT FORTESCIN®

•  vitamin C pro tvorbu kolagenní sítě kloubních 
chrupavek a menisků

V akci také GS Condro® FORTE 120 tablet  
za 599 Kč.
Doplňky stravy.* (1 tab. = 5,41 Kč / 4,99 Kč) 

339 Kč
379  Kč  

199 Kč
238 Kč

orm. pas. 20 x 3 mg  

• působí proti bolesti a zánětu v krku
• pastilky ve čtyřech příchutích
• pro děti od 6 let a dospělé
V akci také další druhy. 
Léky k místnímu užití v ústech a krku. Obsahují benzdydamin  
hydrochlorid. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

129 Kč
160 Kč

THERAFLU FORTE
1000/200/12,5 mg, 10 sáčků

Efektivní úleva od příznaků chřipky a nachlazení,  
ve formě horkého nápoje. Pomáhá při:
• mírné nebo středně silné bolesti
• horečce a ucpaném nosu 
• při vlhkém, produktivním kašli
V akci také Theraflu 500/100/6,1 mg 
16 kapslí za 119 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

s rakytníkovým olejem 
60 + 60 kapslí NAVÍC

TEREZIA HLÍVA ÚSTŘIČNÁ

•  nejsilnější hlíva na trhu od českého výrobce  
s deklarovaným obsahem betaglukanů

• rakytník podporuje imunitu 
• bez příměsí a konzervačních látek
V akci také balení 100 + 100 kapslí NAVÍC 
za 539 Kč. Doplňky stravy.* (1 cps. = 2,83 Kč / 2,70 Kč)

VÝHODNÉ BALENÍ!

multivitaminové želatinky s rakytníkem
70 ks

RAKYTNÍČEK 

•  skvělá chuť díky obsahu 20 % ovocné šťávy
•  obsahuje 9 vitaminů a rakytník na podporu 

imunity
•  bez příměsí a konzervačních látek
V akci také další čtyři druhy.
Doplňky stravy.* (1 žel. = 2,84 Kč) 

VZADU

2x
SLEVOVÝ 

KUPÓN

VZADU

2x
SLEVOVÝ 

KUPÓN



Připravte se na období
chřipek a nachlazení

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.
O správném použití se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

 

79 Kč
100  Kč

Vaše lékárna je tady

COLDREX MAX Grip
Lesní ovoce / Citron, 10 sáčků

•  horký nápoj s kombinací 3 účinných látek,  
který uleví od příznaků chřipky a silného  
nachlazení

•  snižuje horečku, tlumí bolesti hlavy, bolesti 
v krku, uvolňuje ucpaný nos

V akci také COLDREX tablety 24 tablet za 119 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Sinex Vicks
15 ml
•  s aloe a eukalyptem  

pro účinnou úlevu od 
rýmy a ucpaného nosu

•  přípravek mohou  
používat dospělí a děti 
od 6 let 

Lék k aplikaci do nosu s účinnou 
látkou oxymetazolin hydrochlorid 
0,5mg/ml.*

74 Kč
99  Kč

129 Kč
155 Kč

Espumisan®

kapky, 30 ml

•  pro úlevu od nadýmání
•  vhodné pro kojence, děti i dospělé 
V akci také Espumisan® 100 měkkých tobolek  
za 149 Kč a 50 měkkých tobolek za 85 Kč.
Léky k vnitřnímu podání. Obsahují simetikon. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*  

119 Kč
149 Kč

149 Kč
189 Kč Zákaznická karta

69 Kč

SeptaNazal pro dospělé
nosní sprej, 10 ml, 1 mg/50 mg v 1 ml

•  nosní sprej ke snížení  
otoku nosní sliznice při rýmě

• uvolňuje nos a hojí nosní sliznici
• nástup účinku za 5 až 10 minut
V akci také SeptaNazal pro děti, nosní sprej  
10 ml, 0,5 mg/50 mg v 1 ml za 74 Kč,  
se ZK za 69 Kč.
Léky k nosnímu podání. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

•  sprej na úlevu od bolesti a otoku v krku
•  účinkuje už po 5 minutách až na 6 hodin
•  při potížích s polykáním
•  rychlá aplikace
V akci také další druhy.
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje flurbiprofen.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

orální sprej
roztok, 15 ml

Strepfen Sprej 8,75 mg

159 Kč
213 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

•  příchuť eukalyptu 
•  v nabídce také příchuť citronu a bezového květu
V akci také Septabene orální sprej, roztok 30 ml, 
1,5 mg/ml + 5,0 mg/ml za 139 Kč, se ZK za 129 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Zákaznická karta
109 Kč

24 tablet

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

Septofort 2 mg

109 Kč
139 Kč

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
• unikátní léčivý přípravek z 9 bylin
V akci také Iberogast 50 ml za 299 Kč.
Léčivé přípravky k vnitřnímu užití. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.* L.CZ.MKT.CC.01.2018.1285

 

159 Kč
204 Kč

Imodium®

20 tvrdých tobolek

RYCHLÁ A ÚČINNÁ LÉČBA PRŮJMU 
•  k léčbě akutního a chronického průjmu
•  neovlivňuje přirozenou střevní mikroflóru
Reklama na léčivý přípravek. Tvrdé tobolky obsahují 
loperamid-hydrochlorid a jsou k perorálnímu podání.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.*

149 Kč
187 Kč



Připravte se na období
chřipek a nachlazení

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.
O správném použití se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

www.alphega-lekarna.cz

119 Kč
158 Kč

145 Kč
180 Kč

ASPIRIN® C
20 šumivých tablet

•  při zánětlivých onemocněních horních cest 
dýchacích a chřipce

•  ulevuje od bolesti v krku, bolesti svalů,  
kloubů a zad

•  ulevuje od horečky
V akci také ASPIRIN® C 10 šumivých tablet  
za 99 Kč.
Léčivé přípravky k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou 
informaci.* L.CZ.MKT.CC.12.2017.1240

169 Kč
213 Kč

29 Kč
40 Kč

• tlumí bolest
• snižuje horečku
• pomáhá při chřipce
• nedráždí žaludek
• je vhodný i pro diabetiky
• vyroben v České republice
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje paracetamol. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

PARALEN 500 
24 tablet

600 mg, 20 šumivých tablet

• léčí vlhký kašel
• stačí 1 tableta 1x denně
•  rozpouští hlen v dýchacích cestách  

a usnadňuje vykašlávání
•  rychle vám uleví 
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití s účinnou látkou acetylcystein.  
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

ACC® LONG

169 Kč
210 Kč

Sinecod
sirup, 200 ml

•  proti suchému dráždivému kašli
•  vhodný pro dospělé a děti od 3 let
•  sirup s vanilkovou příchutí
V akci také Sinecod 10 tablet za 135 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Obsahují butamirati citrát.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

125 Kč
152 Kč

Robitussin Antitussicum
sirup na suchý dráždivý kašel
7,5 mg/5 ml, 100 ml

•  STOP suchému kašli 
•  efektivní úleva od dráždivého  

suchého kašle 
• pro děti již od 6 let a dospělé
V akci také Robitussin Expectorans sirup na  
odkašlávání 100 mg/5ml, 100  ml za 119  Kč.
Robitussin Antitussicum na suchý dráždivý kašel (dextromethorphani 
hydrobromidum monohydricum) a Robitussin Expectorans 
na odkašlávání (guaifenesinum) jsou léky k vnitřnímu užití.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Ambrobene
15 mg / 5 ml
sirup, 100 ml
• na vlhký kašel 
•  účinně rozpouští hlen  

a usnadňuje vykašlá-
vání 

•  vhodný i pro děti včetně 
kojenců

V akci také Ambrobene 
tablety 20 ks za 55 Kč.
Léky k vnitřnímu užití s účinnou 
látkou ambroxol hydrochlorid. *69 Kč

90 Kč

Oscillococcinum®

30 dávek

• preventivně a od prvních příznaků
• léčba pro celou rodinu
• bez věkového omezení
Homeopatický léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte  
příbalovou informaci.*

579 Kč
692 Kč

Drosetux neo®

sirup, 150 ml

Léčba suchého a dráždivého kašle.
• pro děti od narození1 a dospělé
• vhodný i pro těhotné a kojící ženy  
Homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii  
k léčbě suchého kašle, dráždivého kašle nebo jiných forem 
neproduktivního kašle. K vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou 
informaci.* 1U dětí do 2 let by měla být léčba kašle vždy  
konzultována s lékařem.

Zákaznická karta
139 Kč

Panadol Extra Novum
500 mg, 30 tablet

•  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 500 mg, 
24 tablet za 29 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Obsahují paracetamol. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

85 Kč
105 Kč



NOVINKA

145 Kč
166 Kč

Limitovaná edice s výherními losy a soutěží  
o luxusní dovolené v Dolomitech!
•  originální patentovaná látka ProteQuine®  

a vitamin C pro vaši imunitu
•  medvědí síla s 20 letou tradicí!
Doplněk stravy.* (1 tbl. = 3,32 Kč)

Preventan Clasic
s příchutí, 90 tablet

299 Kč
330 Kč

BIOPRON 9 PREMIUM 
30 tobolek

•  kombinace 9 probiotických kmenů v maximální 
koncentraci 20 miliard v denní dávce

•  vhodný při a po užívání antibiotik
•  pro dospělé a děti od 3 let
V akci také Biopron Probiotické kapky 10 ml  
za 299 Kč a Biopron Laktobacily Baby BiFi+  
30 tobolek za 149 Kč. 
Doplňky stravy.* 
(1 tob. = 8,30 Kč / 100 ml = 2.990 Kč / 1 tob. = 4,97 Kč) 

249 Kč
309  Kč

• unikátní komplex 9 odolných kmenů bakterií
•  21 miliard životaschopných mikroorganismů
v denní dávce (2 kapsle)
• navíc selen pro podporu imunity
V akci také GS Laktobacily FORTE 21,  
30 + 10 kapslí navíc za 189 Kč.
Doplňky stravy.* (1 kps. = 4,11 Kč / 4, 73 Kč)

GS Laktobacily FORTE 21
60 + 20 kapslí NAVÍC

329 Kč
339 Kč

Centrum PLUS ŽENŠEN & GINKGO
30 tablet

255 Kč
288 Kč

•  nový komplexní multivitamin s výtažky  
z ženšenu a ginkgo biloby pro podporu  
duševní a fyzické výkonnosti

Doplněk stravy.*  (1 tbl. = 8,50 Kč )

60 tablet

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

•  vhodné pro dlouhodobé užívání - doplní 100 % 
RHP1 všech obsažených látek

1referenční hodnota příjmu. Doplněk stravy.* (1 tbl. = 2,42 Kč)

MAGNESIUM B-KOMPLEX

165 Kč
184  Kč

50 tablet

•  tablety obsahují citrát hořčíku pro účinné 
doplnění hořčíku

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

Doplněk stravy.* (1 tbl. = 3,30 Kč)

MAGNE B6 FORTE TABLETY

KVASNIČNÉ BETAGLUKANY PROBIOTIKA S PREBIOTIKY

GLUKÁNEK sirup pro děti 
150 ml
• betaglukan kvasničného původu
• příjemná pomerančová chuť a vůně
• netřeba skladovat v lednici

Apo-Laktík for Baby
7,5 ml
•  komplex 2 probiotických kmenů  

a fruktooligosacharidů
•  2 kmeny (L. reuterii a L. rhamnosus) a 250  

miliónů probiotických bakterií v denní dávce
•  dávkování: pouze 5 kapek denně

APO-Lactobacillus ATB 
15 + 5 kapslí ZDARMA
•  komplexní probiotika s prebiotiky doplněná  

o 100 mg brusinkového extraktu
• obsahuje 10 kmenů a 12 miliard bakterií v kapsli
• dávkování: stačí 1 kapsle denně

PRO DĚTI
od 1 roku

189 Kč
(100 ml = 126 Kč)

241  Kč

349 Kč
(100 ml = 4.653,33 Kč)

438 Kč
PRO

DOSPĚLÉ

139 Kč
   (1 kps. = 6,95 Kč)

177  Kč

PRO DĚTI
od narození

Doplňky stravy.* 

Vaše lékárna je tady



 

Prostamol UNO
90 měkkých tobolek

•  na problémy s močením způsobené  
zbytnělou prostatou 

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje extrakt Serenoa repens. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

579 Kč
664 Kč

209 Kč
254 Kč

Gingio® tablety
40 mg, 90 potahovaných tablet

•  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.*

899 Kč
1.077 Kč

Pharmaton Geriavit
100 měkkých tobolek

•  zlepšuje fyzickou  
a psychickou kondici

• zmírňuje únavu a vyčerpání
• posiluje odolnost organismu
V akci také Pharmaton Geriavit 30 měkkých  
tobolek za 299 Kč.
Léky k vnitřnímu užit. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

119 Kč
145 Kč

•  léčba plenkové dermatitidy způsobené  
kvasinkami

•  léčba kvasinkové infekce v kožních záhybech
•  saje sekrety a propouští teplo
•  je smývatelný
•  vhodný pro děti i dospělé
V akci také Imazol Plus krém 10 mg/g + 2,5 mg/g
30 g za 119 Kč.
Léčivé přípravky k vnějšímu užití. Imazol krémpasta 
obsahuje klotrimazol a Imazol Plus obsahuje klotrimazol 
a hexamidin-diisetionát. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Imazol krémpasta
10 mg/g, 30 g 

399 Kč
454 Kč

•  léčivý přípravek při  
úbytku vlasů

•  stabilizuje vypadávání  
vlasů a podporuje  
jejich růst

•  příjemná, nemastná  
struktura, vlasy zůstávají jemné

•  viditelné výsledky za 4 měsíce
V akci také MINORGA 20 mg/ml kožní roztok,  
60 ml za 299 Kč.
Léčivé přípravky k vnějšímu užití. Kožní roztok obsahuje  
minoxidil. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

MINORGA 50 mg/ml
kožní roztok
60 ml

669 Kč
762 Kč

• extra velké množství luteinu 25 mg
•  přispívá k udržení kvalitního zraku,  

vyživuje unavené oči1

V akci také OCUTEIN® BRILLANT Lutein 25 mg  
60 tobolek + zvlhčující oční kapky ZDARMA  
za 419 Kč. 
1Vitamin A, zinek. Doplňky stravy.* (1 tob. = 5,58 Kč / 6,98 Kč)

OCUTEIN® BRILLANT Lutein 25 mg 
90 + 30 tobolek

129 Kč
156 Kč

20 ml

Přírodní sprej do nosu, který pomáhá:
• uvolnit ucpaný nos
• regenerovat a zvlhčovat nosní sliznici
• bojovat s viry a bakteriemi
V akci také Larfasol sprej do krku 20 ml za 109 Kč.
Zdravotnické prostředky. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

SINUSTRONG SPREJ QUIXX®

nosní sprej, 30 ml

•   efektivně uvolní  
nos při rýmě  
a nachlazení

•  zprůchodní nos,  
sníží otok sliznice, zředí hlen

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

od 6 měsíců věku
V akci také Quixx® acute nosní sprej 100 ml  
za 189 Kč.
Zdravotnický prostředek k aplikaci do nosu. Hypertonické roztoky 
mořské vody, obsahují vodu z oceánu a čištěnou vodu. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

 

119 Kč
135 Kč

179 Kč
222 Kč

multivitaminový sirup s vápníkem
300 g

• užívá se k prevenci a léčbě nedostatku vitaminů
• při ztrátě chuti k jídlu
• při poruchách vývoje a růstu
• ke zlepšení celkového stavu po prodělané nemoci
• v těhotenství a v období kojení
• vhodný pro děti od 1 roku, mladistvé a dospělé
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

 Multi-Sanostol

www.alphega-lekarna.czwww.alphega-lekarna.cz



*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. 2018 nebo do vyprodání zásob či vydání dárků.

GS Dormian RAPID
40 kapslí

•   pro rychlé usínání a klidný spánek  
po celou noc

•   účinná kombinace 4 bylinných extraktů  
- kozlík, meduňka, mučenka, chmel

V akci také GS Dormian RAPID 20 kapslí  
za 119 Kč.
Doplňky stravy.* (1 kps. = 4,98 Kč / 5,95 Kč)

199 Kč
222 Kč

TEREZIA REISHI BIO
60 kapslí

•  100% reishi bez příměsí od českého výrobce
•  obsahuje všechny aktivní látky celé reishi, které 

působí ve vzájemné harmonii
•  reishi podporuje imunitu a příznivě působí na 

oběhový systém
V akci také TEREZIA Reishi BIO 120 kapslí  
za 619 Kč.
Doplňky stravy.* (1 kps. = 5,98 Kč / 5,16 Kč)

359 Kč
436 Kč

589 Kč
719 Kč

PARANIT sprej
100 ml + hřeben + šampon ZDARMA 

•  odstraňte 100 % vší 
jedinou 15 minutovou aplikací!

•  radikální sprej proti vším a hnidám,  
šampon po ošetření a hřeben navíc

V akci také PARANIT preventivní sprej 
(biocid) proti vším 100 ml za 279 Kč.
Zdravotnický prostředek. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Zákaznická karta
569 Kč

Barny´s Sioux MSM
600 g

Koňská síla pro vaše klouby! 
•  tradiční severoamerická receptura pro klouby  

a celý pohybový aparát
•  vhodný pro všechny generace, velmi účinný  

i u seniorů ve vysokém věku
Doplněk stravy.* (100 g = 98,17 Kč / 94,83 Kč)

399 Kč
457 Kč

129 Kč
180  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

SLEVOVÝ KUPÓN
1. - 31. 10. 2018
na produkty MoliCare Mobile

*Slevu můžete uplatnit při předložení tohoto kupó-
nu. Slevu nelze uplatnit na poukaz PZT. Na kupón 
se nevrací a nelze jej Vyměnit za hotovost. Slevu ne-
lze kombinovat s dalšími akcemi MoliCare, kupóny 
nelze sčítat. 

SLEVOVÝ KUPÓN
15. - 21. 10. 2018

&

na nákup produktů VICHY péče o pleť*

*Tento kupón s okamžitou slevou 200 Kč platí na produkty  
VICHY péče o pleť, pouze při současném zakoupení produktu 
VICHY Minéral 89 Hyaluron-Booster 30 ml. Slevu je možné 
uplatnit na produkty z řad Idealia, Aqualia, Liftactiv, Neovadiol, 
Slow Age a VICHY make-upy. Slevu můžete uplatnit při předlo-
žení tohoto kupónu. Slevu nelze kombinovat s dalšími akcemi  
VICHY. Kupóny nelze sčítat a nelze je vyměnit za hotovost. Platí 
ve vybraných Alphega lékárnách. www.alphega-lekarna.cz

SLEVA
200 Kč * 

na produkty VICHY péče o pleť při nákupu 
VICHY Minéral 89 Hyaluron-Booster 30 ml

&

SLEVA

100 Kč   *

při nákupu libovolného 

balení MoliCare 

Mobile

SLEVA

100 Kč   *

při nákupu libovolného 

balení MoliCare 

Mobile 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, Blansko, Blatná, Blovice, Borohrádek, Borovany, Brno, Brumov-Bylnice, Brušperk, Břeclav, Březová  
u Sokolova, Bystřice pod Hostýnem, 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, 
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, Kroměříž, 
Krupka, Kutná Hora, Kvasice, Kynšperk nad Ohří, Lanškroun, Liberec, Lipník nad Bečvou, Litoměřice, Louny, Lovosice, 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, 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, Zlín, Znojmo, Zruč nad 
Sázavou, Žamberk, Žatec, Židlochovice, Žulová.


