
DALŠÍ BEZLEPKOVÉ PEKAŘSTVÍ OTEVŘENO V BRNĚ 

Brno je v bezlepkové nabídce prý nejdál. Rádi jsme toho hybnou silou :-) 

Začátkem dubna je tomu přesně rok, co jsme v brněnské části Židenice otevřeli první speciální 
bezlepkové pekařství Smajlík. K ročnímu výročí jsme si nadělili jeho brášku. Druhá prodejna s touto 
značkou se nachází na přání zákazníků v samém centru Brna – v pasáži Rozkvět na hlavním Náměstí 
Svobody.  

Pro další provozovnu jsme se rozhodli především proto, že nám první Smajlík ukázal, že směr, kterým 
jsme se vydali je správný. Moc nás těší neutuchající zájem zákazníků a dělá nám neskutečnou radost 
to, že si naši zákazníci mohou dopřát takové produkty, na které již donedávna museli zapomenout. 
Přestože všechny námi nabízené čerstvé výrobky splňují náročná pravidla pro celiaky i osoby 
s různými dalšími potravinovými alergiemi a intolerancemi, mohou dobře chutnat. Je pravda, že jejich 
trvanlivost není totožná jako u potravin ze zahraničí nebo jiných pekáren, ale námi vybírané zboží ctí 
tradiční výrobní postupy. Zakládáme si také na tom, aby si zákazníci nemuseli výrobky předem 
objednávat a měli si neustále z čeho vybírat. Samozřejmostí je možná platba platebními kartami nebo 
stravenkami. Snažíme se totiž aplikovat zkušenosti, které máme ze standardního retailu a ty 
přenášíme do světa osob s alergií. Všechny tyto aspekty dělají ze Smajlíka jedinečný koncept, který si 
rychle získal přízeň svých zákazníků. 

Na jejich četná přání jsme tedy 9.4.2018 otevřeli již druhou prodejnu čerstvých pekárenských, 
lahůdkářských a cukrářských výrobků pro potravinové alergiky. Na přání zákazníků jsme jí situovali 
do samotného srdce Brna. Nová provozovna speciálního pekařství s cukrárnou je situována v přízemí 
pasáže Rozkvět na Náměstí Svobody s bezbariérovým přístupem z ulice Panská. Lokalitě je 
přizpůsobena i otevírací doba, která je v tomto případě od 8.00 do 20.00 hodin. 

Jsme si vědomi a jsme hrdí na to, že můžeme měnit nákupní zvyklosti u lidí, kteří byli nuceni doteď 
buď jíst pouze trvanlivé výrobky, doma si je péct nebo si je složitě objednávat či shánět po burzách. 
Chceme v dnešní době alespoň ve větších městech přinášet standard, na který jsou zdraví lidé zvyklí a 
je pro ně běžný. Dnes je to totiž reálné i v případě dietní stravy. Bereme svůj obchod s úsměvem a 
moc se těšíme na své spokojené usměvavé zákazníky. 

 

Databáze fotografií nové provozovny v tiskové kvalitě: https://myalbum.com/album/FmwETqyMqcHJ 
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