
Pro léky na eRecept jděte s jistotou

www.alphega-lekarna.cz

Akční nabídka platí od 1.12. do 31.12. 2020

Nasivin® Sensitive 
0,5 mg/ml nosní sprej, roztok
10 ml

Centrum SILVER
100 + 30 tablet NAVÍC

Skoncujte s rýmičkou o dva dny dříve!
•  zkracuje trvání rýmy v průměru o 2 dny 
•  zabere mimořádně rychle – už do 25 sekund
•  sprej proti rýmě pro děti od 6 let a dospělé
V akci také Nasivin® Sensitive pro děti 0,25 mg/ml 
nosní sprej, roztok 10 ml za 99 Kč.
Léky k nosnímu podání s léčivou látkou oxymetazolin-hydrochlorid.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.* 

•  kompletní multivitamin s minerály a stopovými 
prvky vhodný pro osoby nad 50 let pro podporu 
imunity1 

•  v limitovaném vánočním balení + měsíc užívání 
NAVÍC

V akci také Centrum AZ vánoční edice, 
100 + 30 tablet NAVÍC za 539 Kč.
1Vitamin C přispívá k normální funkci imunitního systému. 
Doplňky stravy.* (1 tab.  = 4,38 Kč / 4,15 Kč)

95 Kč
116 Kč

Voltaren Emulgel 10 mg/g
gel, 150 g

20 pastilek

s rakytníkovým olejem, 120 kapslí 
+ dárek vitamin C

TANTUM VERDE Lemon

TEREZIA HLÍVA ÚSTŘIČNÁ

139 Kč
167 Kč

 
•  působí proti bolesti a zánětu v krku
•  pastilky bez cukru ve čtyřech příchutích
•  pro děti od 6 let a dospělé
V akci také ostatní příchutě a formy.
Lék s účinnou látkou benzydamin hydrochlorid. K místnímu užití  
v ústech a v krku. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

 
•  hlíva s deklarovaným obsahem betaglukanů
•  rakytník podporuje imunitu
•  100% přírodní složení bez konzervantů
Doplněk stravy.* (1 kaps.  = 3,33 Kč)

COLAFIT 
120 + 30 kostiček NAVÍC

Na www.erecept-alphega.cz zadejte 
12místný kód vašeho eReceptu.

Vyplňte vaše kontaktní údaje.

Vyberte si nejbližší Alphega 
lékárnu, kde vám léky připraví.

Až budou vaše léky připravené, obdržíte e-mail a SMS zprávu.

Odešlete rezervaci.

1.

2.

3. 4.

5.

459 Kč
590 Kč

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

Lék  k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum diethylaminum. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.* 

 VÁNOČNÍtaškaNAVÍC při koupi 2 ks

•  darujte čistý krystalický kolagen v malých 
měkkých, lehce polykatelných kostkách

Výhodné dárkové balení na 5 měsíců 
užívání.
Doplněk stravy.* (1 kost.  = 3,99 Kč)

599 Kč
792 Kč

VÝHODNÉ vánočníbalení

VÝHODNÉ vánočníbalení

569 Kč
663 Kč

 VÝHODNÉbalenís vitaminem C399 Kč
449 Kč

Cena za 2 ks



STÉRIMAR Cu

Vaše lékárna je tady

•  nosní sprej, který  
pomáhá uvolnit ucpaný nos do 2 minut

•  při zánětu dutin 
•  aplikace ráno a večer zajistí úlevu až na 24 hod.
• neobsahuje konzervanty
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.*

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

99 Kč
129 Kč

152 Kč 249 Kč

109 Kč
139  Kč

24 tablet

Septofort 2 mg

•  léčí příčinu bolesti v krku
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje chlorhexidin.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

SINEX VICKS Aloe a Eukalyptus
0,5 mg/ml nosní sprej, 10 ml

•  nosní sprej pro léčbu  
ucpaného nosu při rýmě a nachlazení

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

•  extrakt aloe vera zvláčňuje a pečuje  
o nosní sliznici

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

95 Kč
118 Kč

•  přírodní mořská voda  
s příměsí mědi na infekční  
bakteriální rýmu 

•  vhodný pro nos náchylný  
k infekci - měď působí  
protibakteriálně, snižuje riziko  
komplikací rýmy a bakteriální infekce 

•  vhodný pro všechny věkové kategorie,  
těhotné i kojící ženy

V akci také Stérimar Na ucpaný nos  
50 ml za 199 Kč.
Zdravotnické prostředky.* CE 0459

Nos náchylný k infekci 
50 ml

199 Kč
224 Kč

Physiomer Hypertonic
135 ml

195 Kč
228 Kč

•  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 více druhů.
Zdravotnický prostředek.*

24 pastilek

Neo-angin® bez cukru

Na bolest v krku jednoduše Neo-geniální!
• léčí bolest v krku
• dezinfikuje ústní dutinu
• potlačuje zánět
V akci také Neo-angin® třešeň nebo šalvěj  
24 pastilek za 159 Kč.
Léky k místnímu užití v ústech a v krku. Hygienický gel Ace Trade 
s.r.o. je kosmetický přípravek. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

+ DÁREK!Hygienický gel na ruce 
ke každému balení Neo-angin®159 Kč

187 Kč

•  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

129 Kč
159 Kč

Strepsils Med a Citron
36 pastilek

•  proti bolesti v krku
•  účinkuje proti virům, bakteriím a kvasinkám  

již po 1 minutě1

• snížení bolesti v krku po pěti minutách
V akci také další druhy.
1Na základě studie In-vitro. Lék k vnitřnímu užití. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

189 Kč
257  Kč

RYCHLE UVOLNI
VAS UCPANY NOSVAS UCPANY NOSVAS UCPANY NOSVAS UCPANY NOS

Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, roztok Olynth® HA 1 mg/ml a Olynth® 1 mg/ml 
obsahují 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-2000073

79 Kč
93 Kč 99 Kč

127 Kč

89 Kč
115 Kč



PARALEN® GRIP 
horký nápoj pomeranč a zázvor 
500 mg/10 mg, 12 sáčků

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

•  nezpůsobuje ospalost                                                                                
•  bez umělých barviv
V akci také další druhy.
Léky k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

•   účinné analgetikum s protizánětlivým účinkem
•  snadno rozpustné růžové měkké tobolky  

s tekutou účinnou látkou
•  při bolesti hlavy a migréně, bolesti zubů, zad, 

svalů a menstruační bolesti
•  pro dospělé a dospívající od 12 let  

(od 40 kg tělesné hmotnosti)
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Ibalgin Rapidcaps 400 mg
30 měkkých tobolek

Ibalgin® 400
100 tablet

Apo-Ibuprofen 400 mg
100 tablet

Účinné analgetikum:
•  pomáhá při bolesti hlavy, zubů, zad, svalů, 

kloubů a menstruační bolesti
• snižuje horečku
• tlumí zánět
•  pro dospělé a dospívající od 12 let 
Lék k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Panadol Extra Novum
 500 mg/65 mg, 30 tablet

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

V akci také Panadol pro děti Jahoda 24 mg/ml 
perorální suspenze 100 ml za 109 Kč a Panadol 
Novum 500 mg, 24 tablet za 33 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Obsahují paracetamol. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

 

149 Kč
179 Kč

10 tablet

ACYLPYRIN® 500 mg

Lék při chřipce a nachlazení                                                                                     
• snižuje horečku                                                                                                        
• k úlevě od bolesti hlavy, kloubů a svalů  
   provázející chřipková onemocnění      
Volně prodejný lék k vnitřnímu užití. Jedna tableta obsahuje acidum 
acetylsalicylicum 500 mg. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

99 Kč
120 Kč

139 Kč
170 Kč

 

89 Kč
112 Kč

www.alphega-lekarna.cz

Oscillococcinum
30 dávek

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

• může se užívat během těhotenství a kojení
V akci také Oscillococcinum 6 dávek za 179 Kč.
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.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

599 Kč
705 Kč

29 Kč
37 Kč

•  uleví rychle od příznaků chřipky a nachlazení
•  snižuje horečku, odstraňuje bolest hlavy,  

bolest v krku a uvolňuje ucpaný nos
•  obsahuje paracetamol, fenylefrin a vitamin C
V akci také ostatní druhy COLDREX.
Lék k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

175 Kč
213 Kč

COLDREX Horký nápoj Citron
14 sáčků

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

•  snižuje horečku a tlumí projevy zánětu
Balení po 100 i 30 tabletách.
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

119 Kč
157 Kč

Ataralgin
50 tablet

•  snižuje horečku při akutních infekčních stavech, 
tlumí bolesti svalů a kloubů při chřipkových 
onemocněních

•  tlumí bolest hlavy, krční páteře a zad
Lék k vnitřnímu užití.  Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

159 Kč
202 Kč



Ibalgin®
gel 100 g / krém 100 g

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

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

•  dobře se vstřebává
• pro dospělé a mladistvé od 12 let
Léky k vnějšímu použití. Obsahují ibuprofenum.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

•  komplexní probiotika s prebiotiky doplněná  
o 100 mg brusinkového extraktu

•  dávkování: pouze 1x denně
Doplněk stravy.* (1 kaps. = 6,95 Kč)

•  

•  rostlinný lék účinný při potížích v důsledku 
toxicko-metabolického poškození jater a při 
zánětu jater

•  urychluje a podporuje regeneraci  
poškozených jaterních buněk

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje phospholipida sojae preparata.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

NUROFEN PRO DĚTI
perorální suspenze
200 ml

339 Kč
399  Kč

15 + 5 kapslí NAVÍC100 tobolek

APO-Lactobacillus  ATBEssentiale Forte N 300 mg

•  suspenze pro děti již  
od 3 měsíců

•  rychlá a účinná úleva  
od horečky a bolesti 

•  obsahuje dávkovací  
stříkačku pro snadné a přesné dávkování

•  výhodné rodinné balení
V akci také další druhy.
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofen.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Hylak forte
perorální roztok, 100 ml

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

VÝHODNÉ BALENÍ

Soledum® 200 mg
20 enterosolventních měkkých 
tobolek

Expert na zánět průdušek, dutin a nachlazení!  
• potlačuje zánět v průduškách 
• rozpouští usazený hustý hlen  
• usnadňuje namáhavé vykašlávání 
•  ulevuje od akutního zánětu vedlejších  

nosních dutin
V akci také Soledum® 100 mg, 20 enterosolvent-
ních měkkých tobolek za 149 Kč. 
Léky s účinnou látkou cineolum. K vnitřnímu užití. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

120 ml

•  sirup na všechny  
druhy kašle spojené s nachlazením  

• zmírňuje suchý dráždivý i průduškový kašel 
• rychlá úleva
V akci také Tussirex Junior 120 ml za 139 Kč.
Zdravotnické prostředky. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

139 Kč
162 Kč

139 Kč
199 Kč

179 Kč
208 Kč

Tussirex sirup

www.alphega-lekarna.cz

kapky, 50 ml

Stoptussin

•  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; Stoptussin sirup jsou léčivé 
přípravky k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Pangrol® 20000 IU
50 enterosolventních tablet

Máte těžký žaludek po jídle? 
Důvěřujte léku Pangrol®
•  obsahuje 3 trávicí enzymy, které pomáhají  

zlepšit trávení při nedostatečné tvorbě nebo 
funkci trávicích enzymů slinivky břišní

• dávkování: 1-2 tablety na každé jídlo
V akci také Pangrol® 20000 IU,  
20 enterosolventních tablet za 109 Kč.
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje pancreatinum. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

219 Kč
258 Kč

129 Kč
165 Kč

159 Kč
199 Kč

149 Kč
256 Kč

VÝHODNÉ vánoční balenípři koupi 2 ks

145 Kč
175 Kč

Cena za 1 ks



Potěšte své blízké dárkem pro zdraví.

Uvedené výrobky jsou doplňky stravy.Uvedené výrobky jsou doplňky stravy.

699Kč

599Kč

Proenzi INTENSIVE
120+60 tablet NAVÍC
Špičková komplexní kloubní výživa.
+BioPerine pro lepší vstřebatelnost.

599Kč

499Kč

Proenzi 3 PLUS
180+45 tablet NAVÍC
Expert pro vaše klouby. Komplexní 
kloubní výživa s chondroitinem, 
glukosaminem a kolagenem typu II.

Omega-3 FORTE
130+65 tobolek NAVÍC
Vysoká dávka omega-3 prémiové
kvality pro zdravé srdce, mozek 
a zrak.

329Kč

279Kč

Lecithin FORTE
150+30 tobolek NAVÍC
Vysoká dávka dvojitě fi ltrovaného 
sójového lecithinu přírodního
původu v jedné tobolce. 

379Kč

329Kč

449Kč

349Kč

GinkoPrim MAX
90+30 tablet NAVÍC
Pro podporu paměti a koncentrace.
Ginko biloba přispívá k prokrvení 
končetin, mozku, očí a uší. 

239Kč

199Kč

Koenzym Q10 FORTE
50+10 tablet NAVÍC
Olejová forma vysoce kvalitního 
koenzymu Q10 pro dobrou 
vstřebatelnost.

489Kč

419Kč

Lutein PLUS
90+30 tablet NAVÍC
Vyvážené složení pro výživu očí 
se zeaxanthinem, vitaminem A 
a zinkem pro podporu 
zdravého zraku.

299Kč

229Kč

Výhodný imunitní balíček
Herba-C RAPID 30 tablet
Zinek FORTE 90 tablet
Vysoká dávka vitaminu C a zinku 
pro podporu imunity a 4 tradiční bylinky 
pro podporu dýchacích cest – echinacea, 
pelargonie, černý bez a kurkuma.

259Kč

219Kč

Vápník Hořčík Zinek OSTEO 
140+40 tablet NAVÍC
Kombinace minerálů prémiové 
kvality s vitaminem D pro zdravé 
kosti a zuby.  

Spektrum GUMMIES imunita
60 želatinových tablet
Multivitamin s echinaceou pro podporu
imunity. Chutné gummies v mixu příchutí. 

339Kč

269Kč

489Kč239Kč

Spektrum Imunita 90 tablet
Multivitamin s komplexem Imunactiv® 
s betaglukany, vitaminem C a zinkem.

399Kč

299Kč

Spektrum Imunita
Multivitamin s komplexem Imunactiv® 
s betaglukany, vitaminem C a zinkem.

399
299

s betaglukany, vitaminem C a zinkem.s betaglukany, vitaminem C a zinkem.

Prostenal CONTROL
70+20 tablet NAVÍC
3 aktivní látky pro zdravou prostatu.
Obsahuje extrakty ze saw palmetta, 
kopřivy a zinek.

579Kč

479Kč

389Kč

319Kč

Marťánci
MULTIVITAMIN MIX
50 tablet + 50 gummies

SVÍTÍCÍ VODNÍ UFO
JAKO DÁREK

 (1 tab. = 3,33 Kč)

 (1 tab. = 3,32 Kč)

(1 tab. = 3,19 Kč)

 (1 tab. = 4,48 Kč)

(1 tab. = 2,91 Kč)

(1 tab. = 1,91 Kč) (1 tab. = 3,32 Kč) (1 tab. = 3,49 Kč)

(1 tab. = 1,22 Kč) (1 tab. = 1,43 Kč) (1 tab. = 1,83 Kč)

 (1 tab. = 2,22 Kč)  (1 tab. = 5,32  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. 12. do 31. 12. 2020 nebo do vyprodání zásob či vydání dárků.

WOBENZYM
300 tablet

Femibion 2 Těhotenství
28 tablet + 28 tobolek

• 4 týdenní balení (28 tablet a 28 tobolek)
•  inovované složení pro specifické potřeby vašeho 

miminka i vás ve 2. a 3. trimestru těhotenství
•  obsahuje kyselinu listovou a aktivní folát  

Metafolin®, vitamin D3, lutein a DHA
• obohacený o železo, zinek, selen a hořčík
•  od 13. týdne těhotenství do porodu
V akci také další druhy.
Doplněk stravy.* (1 tob. = 17,82 Kč)

COREGA Original EXTRA SILNÝ

•  pevná fixace až 12 hodin
•  pomáhá bránit ulpívání zbytků jídla pod  

náhradou
•  bez příchuti a bez zinku
V akci také další druhy.
1DÁREK K NÁKUPU 2 PRODUKTŮ COREGA.
Zdravotnický prostředek. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Magnesium B-Komplex

•  komplexní složení hořčíku a vitaminů B1, B6  
a B12

•  hořčík přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání
•  k dlouhodobému užívání
Doplněk stravy.* (1 tab. = 1,99 Kč)

100 + 20 tablet NAVÍC

•  vyvážená kombinace  
vitaminů, minerálů a ženšenového  
výtažku G115®

V akci také další druhy.
Doplněk stravy.* (1 tab. = 5,79 Kč)

Pharmaton Geriavit
100 tablet

VÝHODNÉ vánočníbalení
VÁNOČNÍbalení

239 Kč
269  Kč 499 Kč

604  Kč

579 Kč
646 Kč

+ DÁREK!vánoční vykrajovátka, 4 ks 1

+ DÁREK!kosmetika Yves Rocher*

89 Kč
110 Kč

• posiluje oslabenou imunitu
• urychluje hojení po úrazech
DÁREK K NÁKUPU 2 KUSŮ BALENÍ  
300 tablet sada kosmetiky Yves Rocher1

1Výběr kosmetického balíčku podle aktuální dostupnosti v lékárně. 
Akce platí od 9. 11. do vydání zásob.
Lék k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

fixační krém, 40 g

    

Připravili jsme pro vás 
přehled nejčastějších otázek 

a odpovědí.

www.erecept-alphega.cz/clanky

Nevíte si rady 
s eReceptem?

?

1.099 Kč
1.282 Kč

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, 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.


