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3. Slavnosti piva F. O. Poupěte v září v Brně 
10. – 11. 9. 2021 

…programová součást IGNIS BRUNENSIS s festivalem zábavy 

Místo konání:  Šilingrovo nám., Starobrněnská ul. • Dvorana a pasáž Poupě • Zelný trh 

Termín:   pá 10. září – so 11. září 2021   

Čas prodeje:  pátek 10.září 11 – 21.30 hod. • sobota 11. září 11 – 21.30 hod. 

Slavnostní zahájení: 10.9. v cca 16.30h naražení dřevěného sudu protokolárními hosty s přípitkem 

Hlavní producent:  SNIP & CO, reklamní společnost, s.r.o. 

Spolupráce, garance: Statutární město Brno, Městská část Brno-střed, Jihomoravský kraj,   
     Českomoravský svaz minipivovarů, Český svaz pivovarů a sladoven 

        Pivovarský dům POUPĚ – Archatt, Regionální agrární komora JMK 

Další spolupráce:  Veletrhy Brno, DPMB, Technické sítě Brno a další  

Prodej: pivo a výrobky z piva od řemeslných i průmyslových pivovarů, občerstvení a doplňkový prodej 

(suvenýrové sklenice, knihy), prezentační stánky „Zlatá chuť jižní Moravy“ a Regionální agrární komory, 

podzimní vinařský koutek (v jednání)  

 Doprovodný program: drobná hudební uliční produkce, vzdělávací programy o pivu a pivovarnictví, 

exkurze v Domě piva Poupě 

Web: www.slavnostipivabrno.cz • www.snip-brno.cz  

CHARAKTERISTIKA: 

 oficiální prodejně-prezentační pivovarská 

akce v městě Brně pro veřejnost v místě 

odhalené sochy F.O. Poupěte 

 Slavnostní zahájení 3. ročníku pivních 

slavností naražením sudu piva čestnými 

hosty proběhne v pátek 10.9. 2021 v cca 

16.30 h. na Šilingrově nám. 

 Akce je doprovodným programem 

eventového projektu IGNIS BRUNENSIS 

s festivalem zábavy – v roce 2021 

probíhá 24. ročník 26.6. – 11.9.2021 

 Slavnosti piva F.O. Poupěte budou součástí 

celorepublikové akce „Svatováclavské 

slavnosti piva – Dny českého piva“ – ve 

spolupráci a pod garancí Českého svazu pivovarů a sladoven a Českomoravského svazu minipivovarů 

 Tento dokument je průběžně v pracovní verzi a bude dále upřesňován zejména v návaznosti na aktuální 

protiepidemická opatření COVID-19.  
      změny vyhrazeny 

Zpracoval dne 19.7.2021 producent Slavností piva F.O. Poupěte: 
SNIP & CO, reklamní společnost, s.r.o. • tel. 543 537 217  
e-mail akce@snip-brno.cz • www.snip-brno.cz 
 

 

http://www.slavnostipivabrno.cz/
http://www.snip-brno.cz/
http://www.snip-brno.cz/


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

Slavnosti piva F. O. Poupěte - PIVEX v září v Brně 
10. – 11. září 2021 

V loňském roce ovlivnily opatření proti COVID-19 také pivní slavnosti, které jsou pořádány na počest 

slavného sládka Františka Ondřeje Poupěte v Brně, kde v pivovaru na Šilingrově náměstí vařil pivo a 

položil základy současnému českému pivovarnictví. 

Produkční tým a organizátoři ze společnosti SNIP & CO připravuji letošní slavnosti v termínu  

10. - 11. září znovu v centru Brna v místech tehdejšího pivovaru. 

Oborovou garanci poskytl a partnersky se bude na pivních slavnostech podílet Českomoravský svaz 

minipivovarů v čele s jeho prezidentem Janem Šuráněm. 

Na pivní slavnosti jsou pozváni především výrobci piv z řemeslných pivovarů i malo a velkovýrobců 

z tohoto tradičního oboru. Vyzváni k účasti budou zejména držitelé různých ocenění pro značky piva 

z prestižních oficiálních národních degustačních soutěží pod značkou PIVEX, České pivo, Cena 

Českých sládků, příp. výrobců českých piv oceněných ze zahraničních hodnocení kvality apod. 

Sledujte www.slavnostipivabrno.cz • www.snip-brno.cz  

F. O. Poupě – zakladatel moderního českého pivovarnictví 

Jméno Františka Ondřeje Poupěte ve spojení se zavedenou značkou PIVEX 

nezvolili organizátoři náhodou. Osobnost sládka Poupěte je totiž úzce spjata 

s Brnem, stejně jako už třicet let profesionální pivovarské akce pod 

symbolem značky PIVEX (původně pivní veletrh v období 1992 – 2000 na 

výstavišti). Sládek F.O. Poupě působil v Brně na přelomu 18. a 19. století, 

kdy vařil pivo v Brněnském městském pivovaru na Šilingrově náměstí. Poupě 

je zakladatelem už ve své době moderního vaření piva českého typu. Je 

reformátorem, historiky i pivovarníky uznávaným zakladatelem celosvětově 

unikátního českého pivovarnictví současnosti. Už na konci 18. století vydal 

první českou vědeckou publikaci o výrobě piva. Následně v roce 1801 vydal 

první českou učebnici o pivovarnictví pod názvem „Počátkové základního naučení o vaření piva“. 

Zaváděl také nové technologické postupy a pomůcky, které v modernizované podobě platí a užívají se 

ve výrobě piva i v součastosti. V září 2020 byla ve vnitrobloku, kde dříve stál pivovar, odhaleno socha 

F. O. Poupěte. 

Tiskovou informaci vydal dne 19. 7. 2021 producent Slavností piva F.O. Poupěte: 
SNIP & CO, reklamní společnost, s.r.o. • tel. 543 537 217 • e-mail akce@snip-brno.cz • www.snip-brno.cz 

http://www.slavnostipivabrno.cz/
http://www.snip-brno.cz/

