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Vážení pivovarníci a přátelé piva, 
 
zasíláme Vám po prezentačních avízech nabídku k účasti v dalším ročníku pivovarské prodejně-prezentační 
akce pořádané pod symbolickou garancí legendární pivovarské osobnosti F.O. Poupěte působícího v Brně 
na přelomu 18. a 19. století. Po dohodě s pivovarskými odborníky a svazovými uskupeními jsme připravili 
v centru města Brna v místě v loňském roce odhalené sochy F.O.Poupěte ve dnech 10. a 11. září 2021 třetí 
ročník setkání s veřejností  
 

„3. Slavnosti piva F.O. Poupěte 2021“. 
 

Hlavním záměrem této akce je i v letošním – opět složitém koronavirovém – roce podpořit pivovarníky na 
přehlídce, která představí a nabídne návštěvníkům pestrou paletu českých a moravských piv z malých 
i velkých pivovarů společně s řemeslnými pivy z minipivovarů. Garanci nad akcí převzalo Statutární město 
Brno, Jihomoravský kraj, Českomoravský svaz minipivovarů, Regionální agrární komora JMK, akci podporuje 
také Český svaz pivovarů a sladoven a dalšími partneři. 
 
Velmi bychom uvítali Vaši účast v letošním „covidovém“ roce a tím také spolupráci při udržení národní 
prezentační přehlídky pro širokou veřejnost pod tradiční značkou PIVEX. Věřím, že Vás naše nabídka zaujme, 
a proto přikládáme v přílohách přihláškovou dokumentaci a prezentační materiály k této akci. Prosíme o Vaše 
vyjádření zájmu (příp. i nezájmu) a zvláště odeslání objednávek co nejdříve, neboť kapacita prostor na hradě 
je omezená. Čím pestřejší účast, tím větší předpoklad úspěchu na všech stranách včetně zájmu veřejnosti 
a motivaci pro kvalitní návštěvnost. Na akci spolupracují také brněnské hotely a další partneři, nejen z oblasti 
cestovního ruchu. Nábor účastníků probíhá souběžně po linii ČMSMP, objednávky zasílejte na SNIP & CO. 
 
Těšíme se na spolupráci a zejména na setkání pivovarníků z různých koutů naší země v Brně. 
 
S pivovarským pozdravem Dej bůh štěstí 
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