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Alfa Music Club

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

Telefon: +420-377-224-040 (od 26kč/pivo)

http://alfa-plzen.cz

Zatím poslední z podniků "Amerického trojúhelníku". Alfa Music Club je velkokapacitní prostor
v prvním patře, který je koncipován jako Václavské náměstí (skutečně zde je Sv. Václav na
koni v malém). Nabízí se zde opravdu široký výběr alko i nealkoholických nápojů, hrají zde
DJ´s, občasně se zde pak pořádají větší parties. 
[h2]Restaurace Alfa[/h2]
V přízemí se pak nachází prostorná Restaurace Alfa, kam je možné zajít i na oběd ve více
lidech. V nabídce je široký výběr pokrmů domácí i mezinárodní kuchyně. Přes týden výhodná
meníčka.
[h2]Rock Club Alfa[/h2]
Ve suterénních protorech domu je Rock Club Alfa s místy k sezení i k tanci. Součástí
komplexu je taktéž Bowling Alfa. V původních prostorech se kdysi nacházelo divadlo Alfa. Jsou
zde dostupné tyto extras: fotbálek - šipky - kulečník - kulturní akce - bowling. V podniku se točí
Gambrinus 10° - Gambrinus 12° - Plzeňský Prazdroj  - Kozel Medium 11° - Master 13° -
Master Tmavý 18°.

Komentáře

Hrosik [16. říjen 2012 | 10:01]

Občas sem chodím na oběd. jídlu nemám co vytknout, je uvařené tak, že neoslní ani neurazí.
Splní ale to, co od obědového menu očekáváte. Obsluha je tu pomalejší, dělaj tu studentky,
takže to chce trochu schovívavosti. Večer bych sem ale nešel. Shrnuto: pokud se chcete
obstojně najíst za rozumnou cenu, tak doporučuji.  Diskoteku nahoře neznám, ale chodil jsem
sem loni do tanečních, ty byly perfektní, sál je docela hezký. Bar ale byla jedna velká
katastrofa. Prej točená 12°za 35 Kč, nakonec to byla lahvová a ještě teplá z přepravky, to je
hnus...

blb [7. červen 2011 | 19:20]

k restauraci... Jidlo nic moc... obsluha ta nejprisernejsi jakou lze potkat... nevsimave, blbe,
neco neskutecneho

Kiss [1. červenec 2009 | 09:30]

Tohle je dnes opravdu již legenda mezi českými discotékami, ve které to dříve opravdu žilo,
poslední dobou však dávný lesk a sláva upadá, ovšem restaurace je slušná na polední
meníčka a bowling se také snaží. Každopádně by asi každý mladší člověk při návštěvě města
měl tuto budovu původně divadelní navštívit.
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gary [2. červen 2009 | 01:52]

No, zatím jsem byl jen na hoře v prvním patře a to na akcích typu Gain či Discovery a většinou
jsem si to s kamarády pěkně užil. Ale poslední dobou se tam objevují podivné existence.
Alkohol a pivo vždy nechybí.

taranee [14. listopad 2008 | 17:13]

Když jsem jdete s velkou partou lidí tak si to užijete, v opačném případě opak..

pichy [28. srpen 2008 | 22:56]

Ajajaj, v Alfě mam vždycky nějakej problém. Ale naprosto ho uznávam a beru jako jednu z
nejlepších diskoték v Plzni. Žádnej Stár:-))

Woody [8. květen 2008 | 23:47]

Do Alfy jedine na technoparty. Byl jsem tam nekolikrat na diskotece a muzu rict ze to fakt
nestoji za nic.  Zvuk prumerny, mohl by byt i lepsi, vzduch priserny, byva tam dost velke horko,
obsluha taky nic moc.  Zbytek hodnotit nebudu, v restauracce ani v rockovem klubu jsem
nebyl.

Woody [8. květen 2008 | 23:47]

Do Alfy jedine na technoparty. Byl jsem tam nekolikrat na diskotece a muzu rict ze to fakt
nestoji za nic.  Zvuk prumerny, mohl by byt i lepsi, vzduch priserny, byva tam dost velke horko,
obsluha taky nic moc.  Zbytek hodnotit nebudu, v restauracce ani v rockovem klubu jsem
nebyl.

Syny [15. březen 2008 | 18:38]

Akce jsou v Alfe dobre, soboty obcas taky ujdou, ale zda se mi, ze je tam celkem dost cizincu
a nekdy to nemusi delat dobrotu. Uz sme tam parkrat meli incident v podstate jen tak. Je
pravda ze tam nechodi prckove ale starsi - muj odhad je tak kolem 30ti let, takze pokud si
nekdo chce zablbnout s natiletejma holkama, tak Alfa zrovna neni to pravy misto...

SNIKERSKA [10. březen 2008 | 07:02]

Kdysi sem tam byla a vůbec mi to tam nebavilo nedávno sem se tam ukázala po dvou letech a
příjemě mi překvapilo.. sice trochu předražený ale tak v pohodě... ale zamý návštěvy sem tam
viděla dost ukrajinců... jinak by mohl hrát lepší DJ... ale jinak v pohodě.. aspoň tam nejsou
prckové.

thierry [3. březen 2008 | 12:09]

nesnasim disco a tim to hasne...!!! co sem slysel,tak se tu schazi strasna sorta lidi,takze je to
akorat vo hubu a vubec bejt vama,tak tam nelezu...AMEN ;-X

miffi [12. únor 2008 | 06:06]

party jsou tam skvělé

Y [7. prosinec 2007 | 16:06]

Disko v patre je otresne. Rock club v suterenu je lepsi. Pivo zde maji dobre, ale na pokec
rozhodne zapomente. Jedine co je v Alfe dobre, je bowling, i kdyz vzduchu je tam pomalu.
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Vladimír [24. listopad 2007 | 21:43]

a) první patro- jednoznačně katastrofa b) restaurace- není špatná, točí velký výběr piv, mají
příjemný salonek, obsluha je ale ovšem trochu pomalejší a častokrát nás pěkně obrali c) rock
club- nic moc, hraje zde strašně hlasitá hudba, ale má slušnou otevírací dobu, tak se tam dá
zajít na závěr nějaký akce

Vrky [29. říjen 2007 | 16:37]

Nic moc, maximálně ten hrací automat na tenis je dobrej... Chodí sem strašně cikánů, takže
sem radši ne...

Matci [22. říjen 2007 | 15:05]

Na diskotéce jsem byla jednou a nic moc... Dole v \"rokáči\" je to lepší, ale moc si tu
nenepovídáte...:-D

čajda [22. září 2007 | 21:34]

tato disko je dobra hraji tam velice dobre dj a kdyz jse tam človek rozjede tak to nikomu nevedi
proste te ignoruji a tak to ma bej i pivo tam maji vinikajci!!!! a pokazde tam neco zaziju co nikde
nezaziju proste tam jsem rad!!!!

ČERMI [20. září 2007 | 18:31]

do alfy jedine na techno párty... jinak ani náhodou... jo a jeste dolu do music pro pro náký
desky na gramce...:)

Petr_Kovi [18. srpen 2007 | 11:44]

Jestli můžu něco dodat je to nejhorší diskotéka v Republice.... ještě k tomu plná teploušů který
se tam objímaj.... prostě hnus 

maxinquaye [26. červenec 2007 | 13:20]

des bes. nevim, koho napadlo usporadat koncert ohm square zrovna tam, ale i kapela byla z
toho vaclava docela prekvapena. klub pro damy v tangach a pany, co by jim radi delali
naskakovace

viliam [8. červenec 2007 | 23:59]

alfa byla modla, když nám bylo patnáct, jsme tam pařili jak šílený.. teď  by mě tam nikdo
nedostal, už jen kvůli lidem co se tam vyskytují. dvě pozitiva bych však na tomto
"multizábavním místě" našel.. a to - bowling a vynikající restauračku.. avšak když chce jít
člověk na večeři, tak nevyhledávám místo, kde se dělím o toaletu s bandou zfetovanejch
"alfáků"..

Ayla [8. duben 2007 | 12:31]

Nahoru ani nepáchnu.. a za těch pár návštěv v rokáči mám dojmy: Prázdno... mrtvo...

djPitriS [3. duben 2007 | 12:20]

Tenhle klub se mi vubec nezamlouva co se tyce rezidentnich noci... Pri vetsich akci se to da
prezit :). Dole je to tak jak tu nekdo psal, rokac, ve kterym je permanentne prazdno.
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gedžitka [18. leden 2007 | 18:48]

strašnej pajzl... sex na jednu noc = alfa

nasa [18. prosinec 2006 | 14:41]

Jako diskoteka je to celkem zlo, rockac take nezaujal (hlavne vyber hudby je spatny) ale obcas
se tam deji koncerty a parties a pak se to da

švestík [1. prosinec 2006 | 12:14]

Tak jsem se tam podíval a víckrát už tam asi nepáchnu. V restauraci je dost pomalá obsluha,
pivo točí takovým stylem, že bych jim dal po hubě... Včera jsem tam zašel na koncert a naivně
jsem si myslel, že se pobavím a odreaguji. Místo toho mě nalitej nácek polil pivem, během
koncertu tam se stejně vypatlanejma kamarádama začal heilovat, což tam, jak se zdálo, vadilo
jen mně a lidem, co se přišli jen pobavit - obsluhu to nechalo v klidu a aby toho nebylo málo, v
půli koncertu tam přímo před pódiem zmlátili a nakopali kluka, kterej jim nic nedělal. Lidi na to
čuměli, nikoho ani nenapadlo něco dělat, hlavně že měli svoje pivo a koncert si natáčeli na
videokamery. Opravdu skvělý....

pavliCZECH [7. říjen 2006 | 15:38]

humus všech humusů, o ten barák bych si neopřel ani kolo, neni to snad ani tak kvůli
architektůře, která je poměrně hezká, ale kvůli lidem, kteří se tam scházejí. Jsou oškliví jak
pondělní cesta do práce!!!

dikobraz [3. říjen 2006 | 15:35]

Na diskotéky tohodle typu nechodím. Restaurace není špatná a jestli chcete můžete si zahrát
bowling, u kterého bývá často plno.  

sikymax [15. září 2006 | 16:17]

souhlasim s hodnocením pavliCZECH... je to tam natřískaný akorát zapráskanýma
dyskofilákama... bléééé

Petricek [28. srpen 2006 | 15:37]

Díkybohu jsem tam ješe nebyl, takže nemoho objektivně hodnotit, nicméně odrazuje mě už
jenom ta ambiciozní mládež, která postává venku..

Erumaxille [19. srpen 2006 | 20:40]

nikdy sem tám nebyla, a doufám že tám nikdy nebudu muset bejt!!! ať žije lampa a chcípne
alfa ...

TONY [17. červen 2006 | 14:09]

Nahoře na diskotéce sem byl jenom jednou a už tam nevkročím, rozhodně to není nic pro mě.
Ale v rokáči se mi docela líbí, jen snad to pivo by mohlo být levnější. A temnota je někdy až
přílišná, protože u jistých stolů není vidět skoro nic. A záchod tam je, když tam vejdete tak je
jakoby naproti vchodu přes taneční parket, hned vedle plátna.

Shotice [13. duben 2006 | 11:50]

rokový klub Alfa není zase tak špatnej ale podstata každého rokového klubu je hudba. A na
hudbě časem klub nejspíš zkrachuje, tedy spíš na celkovém ozvučení, které je absolutně k
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pláči. Temné prostředí. Široké velké lavice osvícené temnou rudou barvou klenutý strop s
vykukujícími cihlami. Uprostřed si můžeme všimnou prostorového tanečního parketu. Místnost
zdobí cosi jako gotická studna s mřížemi. Na stropě ačkoliv přes veškerou tmu jsem rozeznala
historické plakáty s kapelami Black Sabath,Kiss,Door,Janis Joplin,AC/DC,apod. Wc sem v
klubu nenašla,až o poschodí výš takže jisté nedostatky to má. Myslím že nejen wc,ale taky
ceny piva jsou velkým mínusem. Alfáci mají co vždycky chtěli ..když je znudí díza zběhnou do
sklepa a zatančí si třeba na Nirvanu. Já osobně bych tam trávila večer třeba po 3 vínech nebo
4 pivkách:-) 

Víťa [9. březen 2006 | 00:09]

Tak nějak souhlasim s Benym... Byl jsem tam párkrát a doufam, že se do takovýhle krize
dlouho nedostanu... A je to vůbec rokáč či díza!!?? 

Beny [20. únor 2006 | 10:35]

Netřeba z mého pohledu komentovat diskošku. Rock klub je příjemné místo s drahým pivem a
dokola se opakující hudbou. Kdo zde během hodiny neuslyší pětkrát Kabát, ať mi dá vědět.
Rock club si rocker představuje přeci jen jinak:(

ambiente [19. únor 2006 | 14:15]

Co se týče Alfy jako takové, tedy diska, to je kapitola sama pro sebe. Když sem zajdu, tak to
jen z nouze a ještě musí být tak čtyři ráno a není opravdu kam jinam jít, či mě tam zatahávají
čtyři tancechtivé a vnadné děvy.  Na druhou stranu rockový klub ve sklepě je dosti diskutabilní.
Fakt celkem příjemné prostředí i plac, kde se lze vyblnout a vyskákat. Jenže parket je obvykle
prázdný (bývá tu dost mrtvo) a cena piva, je poněkud vyšší. 
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