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K2

Adresa: Kollárova Kategorie: do klubu
Plzeň - Centrum III. cenová kategorie

Telefon: +420-777-666-536 (do 20kč/pivo)

http://k2.lezec.cz

K2, vybavená dřevěnými stoly, židlemi a gaučem, je hospoda především pro mládež. Najdete ji
v Kollárově ulici hned vedle Zach's pubu nebo Parlamentu, projdete-li průjezdem a dvorkem,
který v létě slouží k venkovnímu posezení.
Obsluha je zde vždy příjemně naladěná a k poslechu i tanci vám pouští především
elektronickou hudbu, hip-hop nebo různé hity. Někdy se zde pořádají také větší party, při
kterých se otvírají také sklepní prostory. Zde se nalézá horolezecká stěna K2. 
Horší stránkou je, že hospodu navštěvují nezvaní hosté, kteří se zdržují hlavně ve vedlejších
prostorách, jsou ale monitorováni kamerami a obsluha vždy zakročí. Jinak zde ale vládne
veselá atmosféra. Jsou zde dostupné tyto extras: fotbálek - letní zahrada. V podniku se točí
Gambrinus 10° - Plzeňský Prazdroj .

Komentáře

hate84 [10. prosinec 2010 | 15:08]

Dříve to byla fajn klub s fotbálky, dnes je z toho jen feťícké doupě, kde se schází ne moc fajn
společnost...

miffi [12. únor 2008 | 06:43]

dobrej klub v pohodě lidi žádnej nacek tak,že ho chválím..... jo dobrá ukecáná obsluha

Joe_Pike [16. září 2007 | 18:45]

Hospoda hrozná... Asi hlavne kvuli tem lidem co se tam schazi... Jinak stena je fajn ale kdyby
ten sklep nebyl plesnivej tak by to bylo lepsi... Skoda lidi co se tam schazi kvuli lezeni jsou moc
fajn...

Laco [4. únor 2007 | 11:16]

Zvláštní úkaz - boulder bar, který je současně mekkou plzeňské drogové scény, kam už ani
raději nechodí streetworkeři. Pokud  nechcete nakoupit, jděte na pivo někam jinam.

nasa [30. leden 2007 | 22:39]

jj, diky zhulenejm detem tam uz nechodim, z pocatku to byl bezva klub, ale pak se to nejak
zvrtlo :-(( taky davam hvezdicu za maru, ten si ji zaslouzi (snad tam jeste dela :-))

Beny [10. listopad 2006 | 16:07]
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Doupě zhulenejch teenagerů. Máte-li tuto společnost rádi, bude se vám tento podnik jistě líbit.

pavliCZECH [11. říjen 2006 | 16:45]

Pěkná hospoda blízko centra, můžete se usadit do pohodlných křesel...

L@D@ [12. únor 2006 | 00:22]

Z meho pohledu desna putyka... jak prostredi, tak lide, co tam chodi popijet.. jednu hvezdicku
bych dal za fotbalky a druhou za Maru za barem.

dikobraz [9. únor 2006 | 15:00]

Hospoda s horolezeckou stěnou hmmm...Je to parafráze na klasický fotbalový hospody.Na
rozdíl od nich to ale není žádná štamgastárna s výzdobou z první republiky,trofejemi a poháry
FC Kotěhulky. Věkový průměr společnosti zřídka přesáhne 20 let a dechovku zde také
nehrají.Nicméně když už chci zajít do podniku se "sportovní" atmosférou zajdu na pivko radši
do Boulderu.  

Stránka 2


