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Pink Panther

Adresa: Resslova Kategorie: do klubu
Plzeň - Centrum I. cenová kategorie

Telefon: - - - (od 26kč/pivo)

Růžový Panter je zajímavý klub s několikaletou tradicí.
Od roku 1997 se nacházel Purkyňovce, před několika lety
byl pak přesunut do současné lokality. Můžete sem zajít
na pokec, fotbálek a poslech příjemný hudby, nejčastěji
reggae a ska.. Jsou zde dostupné tyto extras: fotbálek -
letní zahrada. V podniku se točí .

Komentáře

pucmeloun [26. listopad 2012 | 21:30]

Strašně zakouřeno, podivné existence a průměrné pivo. Z nějakého důvodu se mi tam ale líbí:)

Chico [13. prosinec 2011 | 17:19]

Špit [21. říjen 2008 | 16:39]

dŘÍV LEPŠÍ

pichy [28. srpen 2008 | 22:07]

Celkem dobrá hudba, toť asi vše. Potulujou se tam naprosto hrozný existence!... upřímně sem
tam měl trošku strach:-))

h.w.boy [27. červenec 2008 | 11:35]

mně se ten bar líbí taková atmosféra , hudba a všechno  prostě parádní i když ten interiér ani
hudba se každýmu líbit nemůže

Hancici [30. duben 2008 | 20:05]

Na něco je dobrej ..... obsluha jen na baru-což je v tomhle typu klubů běžný, přeci, ne?????
Zahulíme uvidíme.... už sem tam nějakej ten pátek nebyla...

Vrky [30. listopad 2007 | 23:14]

Strašnej pajzl, vůbec se mi tady nelíbilo. Obsluha byla hooodně nesympatická, dalo by se říct
líná mě obsloužit. Prostředí strašný, atmosféra hrozná. Nikdy víc
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viliam [9. červenec 2007 | 01:59]

z tohoto podniku mám celoživotní trauma. cca pře sedmi lety jsme šli s kamarádama kolem,
tehdy purkyňkou, oblečeni sice jako diskofiláci, ale oblečení není důvod nechat po sobě střílet.
Nějakej kretén stál venku, když nás viděl zaběhl dovnitř a pak začala mela, no vlastně mela
ani, nějakej zfetovanej idiot vytáhl pistoli a začal pálit do vzduchu a u toho pořvával něco
ukrajinsky. naštěstí nás většina utekla ale jeden kamarád to díky své korpulentní postavě
nestihl a vezla ho záchranka s rozsekaným obličejem od nějaké hadice či co. Hegeš, humáč,
socky. Jak teď, kupodivu netuším, ale dal bych ruku do ohně za to, že změna žádná.

nasa [30. leden 2007 | 23:00]

takova fotbalkova klasika, mam dojem, ze v podstate tam zacala fotbalova manie po plzni +
prijemna muzika ten novejsi nemam moc otestovanej, ale myslim, ze uroven si drzi zatim dam
ctyri z nostalgie, tak doufam, ze testovani nezklame :-))

sikymax [24. září 2006 | 18:12]

Výbornej klub s hafo známejma lidma... dobře hrajou a fotbal taky neni zas až tak špatnej...
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