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Oko

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

Telefon: +420-377-327-494 (do 20kč/pivo)

Dříve vysokoškolský klub, dnes je podnik z hlavní části
koncipován jako kulečníková herna. Díky velkým stolům
vhodné pro větší srazy a oslavy. Jsou zde dostupné tyto
extras: fotbálek - šipky - kulečník - jukebox. V podniku se
točí Gambrinus 10° - Gambrinus Excellent 11°.

Komentáře

chilliroach [22. září 2013 | 14:55]

Na kulečník ideální podnik, spousta hracích stolů, jukebox, pivo průměr, obsluha ujde. Prostory
opravdu neoslní. Pokud si chtete zahrát v Plzni kulečník nebo fotbálek za pár kaček tak
rozhodně do Oka.

Tomáš [29. leden 2011 | 15:53]

Opravdu ošklivá hospoda. V tomto století ještě namalovali, vše zašlé, rozbidá zradla, trubky
nad rozmlácenými podhledy. Svítí polovina žárovek, snad aby na tu špínu nebylo vidět.   Do
toho neuvěřitelně nesourodá směska řvoucí muziky, u kulečníků pár teenagerů. Pivo
podprůměrné, musíte si pro něj na bar.  Jediné pozitivum byl přátelský pokřík, který se tam
hraje, jinak bych tam nezůstal ani minutu!

gary [10. červenec 2010 | 23:37]

Tak do tohoto podniku vkročím opravdu jen, když tam budu mít nějaký sraz, ne že by bylo
špatné osazenstvo, ale zašlé prostředí a všude špína, to mě opravdu neláká. A obsluha se v
rychlosti moc nepředvedla. Bodík je za mou oblíbenou jedenáctku.

spachtle [23. červen 2009 | 00:20]

Podprůměrný klub, který může zachránit dobrá společnost lidí, kterých se zde vejde opravdu
dost... Na víc než 2 hvězdy to v současnosti neni.

mlynarikovna [5. červen 2009 | 17:19]

Me osobne se v tomhle podniku libi.... Jsou tu velmi prijemne ceny, prostor je veliky, takze i
kdyz se tu kouri, tak se da vzdycky dychat o proti jinym podnikum.... kulecnik tu ma vyhodu v
tom, ze se plati na hodinu a nemusite porad do neho schanet drobne... z osobni zkusenosti
vim, ze i na automatech se da vyhrat:)... no a navic obsluha je tu velmi prijemna:)
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Blueflanker [21. duben 2009 | 19:29]

Herna pekna, ale od doby, co to zmenilo majitele nezadrzitelne upadajici podnik. Pokud je vas
ovsem vic, chcete si zahrat a nevadi vam kolisajici kvalita piva, pak bych nad timto podnikem
hul nelamal :-)

jochy [29. říjen 2008 | 16:33]

Výhodou voka byla vždycky zavíračka. Protože když už nebylo kam, do oka se dalo vždycky
zajít posedět a dorazit se. Pivo spíš průměrný a obsluha nic moc... ale to je o lidech a ne
hospodách

pichy [9. srpen 2008 | 20:42]

Tak ani na ten kulečník bych sem nezašel. Nejsem žádnej odborník, ale velký kvality se mi ty
stoly nezdály. A navíc nevim proč, ale necítil sem se tam vůbec dobře. Pivko průměr a obsluha
spíš horší než-li lepší:-)).

Turbínka [11. duben 2008 | 19:31]

Další z průměrných (ne-li podprůměrných) podniků na pivní avanue. Spousta kulečníkových
stolů je sice fajn pro větší partu lidí, ale na kvalitní kulečník (a pití) se dá zajít i jinam, kde to
alespoň \"nějak vypadá\".

Johnny [5. duben 2008 | 13:46]

Před lety oblíbený podnik na pořádání akcí všeho druhu - velká kapacita a přítomnost
kulečníkových stolů, fotbálků a piva, to vše nabízelo ideální podmínky. Už tehdy se mi tam ale
moc nelíbilo, stoly byly křivé a pivo špatné a drahé.

Vladimír [26. březen 2008 | 18:55]

tenhle podnik nebýval špatný. pokud jsme dělávali větší akce, často jsme chodili právě sem.
nyní to už ale není nic moc, nedávno jsem sem zašel po delší době a přijde mi, že tenhle
podnik oproti dřívějšku celkem sešel.

thierry [20. únor 2008 | 20:27]

pokud si chcete zahrat kulec, tak je to idealni podnik... vod toho tu asi je, takze na nejaky
posezeni to nejni moc delany ;) blby je, ze je tu hodne narvano, takze je lepsi si stul rezervovat
;)

Y [7. prosinec 2007 | 15:59]

V patek temer vzdy narvano. Velmi kladne hodnotim velky pocet kulecniku. Zachody jsou
ovsem silene daleko. Vzhledove to zde pripomina porevolucni lokal 4tridy.

Kostěj [5. listopad 2007 | 16:11]

Fuj.  Strašidelnej pajzl. Taky k němu mám citovej vztah, leč značně negativní. Navíc tam mají
jukebox, což je pro mojí šrajtofel téměř vždy pohroma, byť uznávám, že to je spíš problém můj
než hospody. Nicméně OKO fakt ne, snad jen na ten kulečník.

misaMisova [4. listopad 2007 | 12:38]

Mam k nemu citovy vztah, teda spis mela jsem takze se mi vlastne libi...
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Vrky [29. říjen 2007 | 16:33]

Ani trošičku se mi tady nelíbí, taká zaflusaná, hnusná knajpa... Byl jsem tam jednou a už nikdy
tam nepujdu

Matci [21. říjen 2007 | 22:47]

Abych pravdu řekla, tak tenhle podnik by potřeboval vylepšit. Vzhledově to tam neni nic moc...
ale na zábavu fajn:kulečníky, fotbálek,šipky a jukebox to prostě jistí... jen ten vzhled to kazí...

Chico [5. říjen 2007 | 15:44]

Osobně se mi nelíbí, ale pokud rádi hrajete kulečník tak je to asi nejlepší volba. Mají jich
opravdu dost.

čajda [1. říjen 2007 | 21:34]

oko je vpohode jenom tam neni moc prijemna obsluha!!!!

nathan [25. září 2007 | 19:41]

Kdyš si chcete zahrat kulečník a k tomu si dat  pivko tak je to to prave místo. Ale Slečnu na
první rande bych sem fakt nevzal.:-)  

Vohry [4. červen 2007 | 19:30]

Umístění hnedka vedle menzy ZČU:) Sice úroveň nic moc, ale no na pivko to stačí... 

pavliCZECH [13. březen 2007 | 10:19]

OKO to je kult mezi studenstvem

letadlo [15. říjen 2006 | 14:27]

Klasickej "hernolokál". Stylově prosté a účelové. Hodně stolů na kulec, takže ta šance na hru
tady vždycky je. Pivko klasický. Zahrát si pár her, občerstvit se a jít dál. 

Pan ze severu [7. srpen 2006 | 01:27]

Tenhle sklepní klub má zajímavou atmosféru a je tam všude mnoho místa, nemusíte mít strach
že se budete muset prodírat k baru...

TONY [31. květen 2006 | 09:32]

Dá se tam udělat parádně nějáká akce, třeba oslava narozenin. Mimo kulečníku, je tam i hokej
a fotbálek a taky skvělý jukebox. Nebo jak se to píše :). Pivko ucházející.

Votep [25. duben 2006 | 09:27]

Na pitku ve větším počtu lidí ideální, na kulečník už míň. Stoly maj "dětskou" velikost a i tak
sou docela křivý. 
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