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Elektra

Adresa: Americká Kategorie: k tanci
Plzeň - Centrum III. cenová kategorie

Telefon: +420-377-225-780 (do 20kč/pivo)

http://www.janakbros.cz/elektra

Elektra music bar tvoří již po dlouhý čas jeden z hlavních podniků velkého trojúhelníku na
Americké třídě. Každý víkend jsou zde velice rozjeté diskotéky. V průběhu týdne zde navíc
bývají akce jako Tequilla za 25,- tudíž zde lze celkem dobře zapařit. Kromě jiného zde přes
týden bývají i koncerty a to především big-beatových kapel. 
Zkrátka v Elektře si přijde na své téměř každý, jde jen o to přijít ve správný čas. Přes den klub
dokonce funguje jako restaurace a normálně se zde vaří. Podnik je rozdělen na dvě části: v
přední je rockový bar - bývá otevřen do pozdních ranních hodin; a v zadní části je velký prostor
se stoly, pódiem a tanečním parketem.
Otvírací doba:
Po, Út, Čt 10.30 - 01.00
St 10.30 - 03.00
Pá 10.30 - 04.00
So 17.00 - 04.00
 Jsou zde dostupné tyto extras: fotbálek - šipky - kulečník - kulturní akce - gastroPASS. V
podniku se točí Budějovický Budvar 12° - Budějovický Budvar 10°.

Komentáře

Ayla [8. duben 2007 | 12:44]

Točí Budvar, spousta dětí, všichni namol, kretén barman(Cože?Koktejl?V lístku?To
nedělam!)Hudba úděs... a pohled na hočičku v laclový sukni u tyče... to by člověk plakal....

djPitriS [25. březen 2007 | 14:31]

Tenhle podnik to je des, obsluha se meni temer pravidelne a zbytek je tu zminenej nekolikrat...
Proste takhle by to vypadat nemelo :).

Nozsimeister [20. březen 2007 | 14:34]

ELEKTRA FOREVER!!!

wee [13. leden 2007 | 16:42]

Nejvíc rvaček, nejvíc zvratek, nejvíc nezletilejch dětí pohromadě. Ostuda Plzně a součást
šíleného Amerického trojúhelníku. Nikdy. Nabroušení, agresivní, mladí hoši, kteří praští
kohokoli, kdo jim přijde pod ruku. Mladý holky s holejma zádama sedící na zábradlí před
klubem jsou noční můrou všech maminek. Kouří to, fetuje to, Amerika je pro ně nejlepší stát a
hlavně sežrali všechnu moudrost a navzdory svému věku jsou už dávno dospělí.. Fuj!!!!
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nasa [18. prosinec 2006 | 15:02]

peklo! spatny vetrani, spatny deti, spatny pivo, spatny zachody, spatna muzika...

Gorky [15. listopad 2006 | 12:13]

No to je podnik des a bida, od posledni navstevy mam jizvu ( staci se nelibit vyhazovacovi) no
a pivo snad ani radsi nehodnotit... leda v zime to se na nem tvori led takze chut neni poznat...

Michal [15. listopad 2006 | 11:40]

Kdyby šlo dát 0* tak to udělam s chutí, protože je to příšerný místo. Nejenom že když tam
přídete a bude vám 18+ tak budete tahat věkovej průměr nahoru, ale snadno se tam dá přijít k
úrazu a o pivu radši ani mluvit nebudu...

letadlo [15. říjen 2006 | 14:55]

společnost ubohá, hudba děsná, atmosféra "kdo nebleje, nežije", kvality žádný, jen ždímačka
na prachy. V zimě radši zajdu na hlavák, na čokoládu k automatu :o)

pavliCZECH [7. říjen 2006 | 15:39]

elektra je jedna z trojuhelníku diskoték (ještě alfa a nováci), které se mi hnusí.

jesterka [4. září 2006 | 15:42]

Nevím koho napadlo si prostory pronajmout a pořádat firemní večírek. Hrůza. Obsluha pomalá
a znuděná. WC má už své nejlepší roky za sebou. Všude špína a smrad. Fuj0

Petricek [3. září 2006 | 21:30]

Nasrat elektra, nasrat alfa!!! FUCK OFF!!!

Erumaxille [19. srpen 2006 | 20:41]

od tohodle radši dál!!! to je pravda :o)

Spidu [8. červenec 2006 | 22:33]

No tak sice sem zde "vyrůstal" ale to byla ještě elektra solidní klub, ale s přibývajícími pátky to
šlo rapidně dolů... pokaždé skupinka srabů kerá šla na jednoho a toho zbili a mysleli se jací
nejsou, poté začli chodit skinhedi a taková sebranka nácků... a poté co sem uvnitř dostal
pullitrem po hlavě, kamarád několikrat do obličeje všemi částmi těla utočníka sme přestali
chodit... nedoporučuji a vyhýbat se celé americké!!! Alfa Elektra- xxx!!!

znudíno [15. červen 2006 | 18:16]

Ať je léto, nebo zima, vždycky před timdle podnikem potkáte rádoby důležitě postávat v
minisukni a tílku holčičky, kterejm občanka bude říkat pane až za pár let.... důležitě pokuřujou
a myslí si, že jim patří svět. Vedle nich postává týpek, co má kšilt do strany a vytahaný tričko,
krvavý oči a chce se rvát. Raději dál od tohodle podniku...

TONY [31. květen 2006 | 09:17]

Tak Elektře se snažím vyhnout, není tam nic zvláštního, neustále tam člověka otravují nějáký
smradí, pořád někdo chce ven na férovku, k tomu nic moc pivo a pořád narváno.
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jesetter [7. květen 2006 | 08:48]

I když bych docela chtěl, tak o Elektře nemůžu říct nic dobrýho. Pokud možno se snažim
vyhnout.

Votep [24. duben 2006 | 17:05]

Nikdy jsem tady nezkoušel jídlo, takže to hodnotit nemůžu, ale pivo nicmoc. Teda taky co
čekat od budvaru. No a o diskotéce radši ani nemluvit...

L@D@ [11. únor 2006 | 18:01]

Vetsi peklo sem v plzni nezazil.. nedoporucuji...

CyrilČestmír [29. leden 2006 | 21:30]

Ajajajajaj! Americký trojúhelník! Tam už byl ztracen nejeden slušný člověk! Nevím, který z těch
několika zhůvěřilých podniků v této lokalitě je nejhorší, ale tento je rozhodně jedním z horkých
adeptů. Jestliže chcete potkat partičku agresivních přiopilých skinheadů nebo pár náctiletých
slečinek zpitých pod obraz či pološílené DJś, otravující život návštěvníkům něčím, co se už
dávno nedá nazvat hudbou, jděte do Elektry a nezapomeňte si dát zvětralý Budvar-tamtéž! Ale
jinak je to celkem fajn podnik:-)
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