
www.czechpubs.cz
info@czechpubs.cz

Cosmo

Adresa: Havlíčkova Kategorie: do klubu
Plzeň - Centrum II. cenová kategorie

Telefon: +420-721-235-36 (do 20-26kč/pivo)

http://cosmo.wz.cz

[wifi] Cosmo je moderní a futuristicky zařízený klub v centru města, nedaleko Americké třídy.
Nabízí posezení v prostorných místnostech v prvním patře činžovního domu. K poslechu zde
hraje klubová hudba - páteční DJ je samozřejmostí. Občas se tu také pořádají koncerty a
různé jiné větší parties.  
Jsou zde dostupné tyto extras: . V podniku se točí Gambrinus 10° - Plzeňský Prazdroj .

Komentáře

jochy [30. listopad 2010 | 21:13]

Příjemný klub takřka v nejužším centru plzně. Na rozjezd je to tam super a ani ceny nejsou
nijak závratné, ale vydržet tam celý večer se mi ještě nepodařilo.

lofason [20. říjen 2010 | 22:15]

Prazdroj dovážený z Německa, což mě odobně štve, ale chápu to. Víno jsem dostal zásadně
jen teplý. Obsluha fajn a celkově společnost celkem fajn, převážně mladší lidi od patnácti let.
Nemam rád hudbu co tam hraje, ale to už je o vkusu.

Tree [30. září 2010 | 22:48]

jak řikám, 2. star. humus sem jít v pátek a potkat patnáctiletý děcka co dělaj ramena

Kiss [26. říjen 2009 | 19:11]

Spíše takové nezávazné pohodové posezení na začátek pátečního či sobotního flámu. Ceny
jsou solidní, atmosféra vcelku pozitivní.

gary [26. říjen 2009 | 12:26]

I sem jsme zavítali několikráte, zpočátku tam moc lidí nebylo, ale teď poslední dobou je to
velmi oblíbené, rovnokšilťáky jsem ale naštěstí moc neviděl. Můžete sedět u stolečků nebo
přímo na baru. Výběr je skutečně velký a s obsluhou jsem neměl nikdy problém.

blue.cherry [25. říjen 2009 | 21:51]

Pohodlné sezení, milá obsluha, a nejvíc jsou ty hodiny... utíká s nimi čas tak nějak jinak... ;)

oooo [1. červenec 2009 | 00:17]
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Obsluha defacto nefunguje, jen po petiminutovem cekani na baru si neco vynutite. Jidelni nebo
napojovy lisek asi ani neexistuje a v patek po seste uz volnou zidli hledate jen tezko. Michane
napoje nenajdete a vino vzdycky dotanete nechutne teply. Nicmene i tak stoji za navstevu.
Interier pekny(az na tu tmu), ceny vic nez priznivy a docela vyhodna poloha.

taranee [14. listopad 2008 | 17:05]

Je to tu docela málé, ale posezení fajn, jen mi štve že nenosí jídelní lístek ani jinou nabídku
takže si vždycky něco objednam a pak čekam jaká z nich vypadne cena.

DJ.XXX [21. říjen 2008 | 14:54]

Super clubík v Havlíčkovce.. nová světla, nový zvuk, dj křižík a nepravidelně dj xxx ... určitě
zajděte.. jediná nevýhoda,že se lidi kolem 23:00 seberou a jdou jinam tancovat a
pařit...??proč, když to všechno se dá i v COSMU...

pichy [8. srpen 2008 | 23:34]

Největší výhodu Cosma vidim v obří projekci na zdi. Fotbálek si tu vychutnam víc než v
obýváčku:-)). Moderní interiér působí velice příjemně a rád sem zajdu odpoledne na pivko
nebo na kafíčko. Večer, především v pátek, je tu ale bohužel hodně plno a zakouřeno. Kvalita
piva průměrná jako u většiny plzeňských podniků. Krásný barmanky se sice občas zapomenou
se známejma, ale člověk jim leccos odpustí:-)) a velký plus sou poměrně dobrý záchody:-)).
Kdykoliv tam rád zajdu.

Rupico [23. květen 2008 | 15:22]

Super klúbek. Dj se zlepčil. Plochokšilťáky tu už nevídam. Gambáč desina je super. Barmanky
by mohli být občas aktivnější :-P Ale jinak zejtra kalba. Takže PIC

Chico [20. květen 2008 | 11:54]

Myslím si že Cosmo je nejhezčí bar v Plzni, moc pěkný prostředí i barmanky. Přes zeď je
obrovská projekce a v pátek hraje Dj. Obsluha občas vázne, když se barmanka zakecá s
kamarádama na baru, ale nic hroznýho. Ze začátku sem nechodilo moc lidí, ale poslední
dobou se hodně rozmohl a často bývá plno. Bohužel po ukončení Nováků a Elektry se sem
nahrnuli Rovnokšilti a bar naprosto zdevastovali, už sem dál chodit nebudu!

thierry [20. únor 2008 | 20:35]

byl sem tu sice jenom jednou, ale to stacilo... pivo jedno z nejhorsich, co sem kdy mel, ale jinak
docela pohoda... hodne prostorny a da se tam pokecat, jenze pivo proste dela hospodu :P

Y [7. prosinec 2007 | 15:42]

Byl sem zde v patek. Silene lidi + malo mist k sezeni + pomala obsluha + prumerne pivo =
spatne misto.

Johnny [23. listopad 2007 | 02:11]

Přes den na kávu rád zajdu, navíc tu neřve nahlas muzika. Večer to ale není můj šálek kávy.
Moc lidí, málo místa, kouř... A navíc, spolu s Pivoňkou neznám jiné místo, kde by byl tak
špatně natočený Prazdroj.

Vrky [29. říjen 2007 | 16:28]

Akorát ty sedačky se mi tam líbí, jinak nic... Muzika hrozná, pivo točit neumí...
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Shotice [22. říjen 2007 | 14:22]

Inkognito, kravál, hrozný lidi, prostě ztráta času

Matci [21. říjen 2007 | 20:23]

Skvělej podnik, akorát musíme přijít včas, aby si bylo kam sednout. Jo a na popovídání to tam
taky neni, leda hodně křičet:P. Ale jinak pohodička... a nejvíc jsou ty zrcadlový hodiny..:-D

čajda [1. říjen 2007 | 21:30]

parada je tu dobre posezeni a je to v pohode dobre tu hrajou a jeto proste ok

nathan [24. září 2007 | 22:47]

Docela slušnej klub    krasne servýrky. velky sortiment alkoholu. docela dobre pivko. akorat
hosti nic moc. 

m@estro [14. červen 2007 | 22:45]

Stylovej podnik s docela dobrou muzikou, jenom to pivo se zatraceně nedá pít...

Startinka [4. únor 2007 | 17:48]

Příjemné inkognito prostředí, parádní posezení v gaučíkách a velice příjemná obsluha. Co
dodat vřele doporučuji, za pokus to stojí a jistě vás mile překvapí. 

jus [8. říjen 2006 | 23:59]

Nenápadně situovaný klubík, velice slušně zařízený. Intimní přítmí je však určitě vhodnější pro
menší sešlost než pro grupu kaličů. Ceny odpovídající úrovni a navíc sympatická obsluha.

TONY [17. červen 2006 | 14:13]

Příjemné prostředí a moc fajn pivečko. Navíc slečny za barem sou opravdu moc hezké a
potěší oko každého znalce :). Navíc se tady dá v pohodě koukat na různé sportovní přenosy,
protože je tu i plátno a nad barem pár LCD.

dikobraz [21. březen 2006 | 15:52]

Celkem útulné. Pivo je sice za 20 kč, ale přinese vám ho velmi příjemná oku lahodící
obsluha.Je tu na můj vkus trochu tma, tak jestli si chcete dát černou hodinku jako za starých
časů, ale s mladou společností a všudypřítomným kouřem hrrrr sem. Tak nevím jestli to zní
moc futuristicky.

Lajka [5. březen 2006 | 22:21]

Fain klub, který příjemně překvapí.
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