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Star Club

Adresa: Pražská Kategorie: k tanci
Plzeň - Centrum II. cenová kategorie

Telefon: +420-736-759-031 (do 20-26kč/pivo)

http://www.clubstar.cz

Star Music Club má dlouholetou tradici. Každou středu, pátek a sobotu se zde pořádají
diskotéky - středy tzv. Hight School Party a soboty Black a Latin Party. Hrají zde DJ´s, nabízí
se poměrně široký sortiment alkoholických nápojů, dále jsou zde akce na vybrané drinky. Ve
spodní části se nachází restaurace.  Jsou zde dostupné tyto extras: fotbálek - šipky - kulečník -
letní zahrada. V podniku se točí Krušovice Černé  - Krušovice 12° - Krušovice Mušketýr .

Komentáře

hate84 [10. prosinec 2010 | 15:25]

Bohužel jeden z mála klubů, který se dají nazvat ostudou Plzně... Chdí tam jen samí 12 děti,
který neznají nic než jen rvačky... Policie zde tráví pomalu každý den o víkendu

aranek [8. listopad 2010 | 20:34]

Klasika mého mládí, dnes jde o klub s převahou náctiletých, jakž takž pivo, často volno u
kulečníku. Ve všední dny celkem volno, v pátek a sobotu nával vhodný pro vábení dívek
mladších věkových ročníků, případně se tu snadno dá poprat :-) Verdikt - kvůli kulečníku ve
všední dny ano, víkendy raději ne.

human [5. listopad 2010 | 22:10]

Vážení a milý, chci Vás varovat před touhle špelunkou, kde můžete snadno a hlavně
bezdůvodně přijít k úrazu. To, že sou tam zaměstnaný vypatlaný macha coby vyhazovači, to je
známý, ale že tam zmlátí i holku ani nemrknou, to už je vážně síla. Bezdůvodně se do Vás
začne navážet vyhazovač, kterej je tak omezenej, že potřebuje mlátit slušnou holku!!! věřte
nebo ne, ale tohle bych nikomu nepřála, takový ponížení, který se pak snažil zachraňovat i
majitel! Nekvalitní pití, osazenstvo, kterýmu zdaleka nebylo 18, vetsinou ani 15, špinavý
rozmlácený záchody, horší jak ve vlaku!, policejní komando je tam jak doma... nu co
vyprávět... většina těhle věcí je o tomhle pochybném podniku známá a proto tam i pátek večer
natrefíte pouze na pár nezletilých opilých trosek, které bloudí parketem...  Zavřít ten pajzl!!!!

Kiss [8. září 2010 | 21:02]

Dobře se tady paří na třídních srazech a policejní zátahy jsou tady velikou a tradiční lahůdkou.
Chodí jsem docela slušný výběr omladiny.

Spellman [12. prosinec 2009 | 19:31]
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jste jen banda tragedu sami ste děti , tak tam nelezte vstup je od 15 let je tam přes polovinu
dospělých lidí a vy tady vykládáte z prominutím debility rvačky tam nejsou skoro žádný sou jiný
vyhazovači, rusáky tam už nepouští takže to tam je perfektní pivo se už dá pít sice jsou
krušovice ale často čistí trubkya co se ýče lidí nemužu si na ně stěžovat hezký holky v pohodě
klucí a vy ste prechytračený volové co si myslí že sou kingové když neco napíší ste tam určitě
párkrát vdostali na rypáček od těch dětí jak říkáte. Stár je jeden z nejlepších klubů v plzni
samozřejmě že například s PH+ se to neda srovnávat ale kde je třeba kufr to je ještě horší tám
se nedá hnout. a radši zustante doma u pc a pište si recenze o stáru a nebo radši děte nekam
do pajzlu pod kopcem kde je pivo dobrý když vám na něm tak záleží pokecejte si z dědama a
jděte zas domu konec mějte se Filip

miffi [18. říjen 2009 | 19:03]

Hrůza a děs. Pokud se vám líbí 13děcka tak hurá sem

slina.slina [4. říjen 2009 | 20:09]

vostuda plzně místo, kde se schází plzenský děti, který chtěj bejt dospělý. ale voni si to za pár
let uvědomí, že se chovaj jak debi*ové, kočkování a machrování puberťáku před hlavnímk
vchodem se musim vždycky smát když jedu kolem, už tam nikdy nevkročim Ps pivo který se
tam prodáva se nedá nazvat pivem

spachtle [23. červen 2009 | 01:33]

Katastrofální klub ve všech ohledech, plný malých dětí, doporučuju to ani nezkoušet tam
chodit. Kdyby šlo dát nula hvězdiček, určitě by ji dostal.

gary [2. červen 2009 | 02:13]

Stejná katastrofa jako Disco Aréna. Party fracků s rovnejma kšiltama, který dělají bordel.
Každou chvíli tam byli policajti a odváděli nějakýho fracka, kterj to po dvou pivech přehnal.
Prostě hrůza. Sem už nikdy více.

zavazal [28. únor 2009 | 12:32]

Tento podnik je pro mě největší dírou mezi nočními podniky. Škoda, před pár lety to býval
jeden z nejlepších podniků v Plzni, pak přišly povodně a vše se změnilo. Do podniku se
vpustily náctileté děti a celý podnik se proměnil v asijskou tržnici. To co nahradilo luxusní
restauraci v přízemí je vrchol. Pan majitel tohoto domu má zřemě silný žaludek. Doporučuji
využít ještě sklepní prostor k vybudování pokojíčků na rychlý sex, to jediné tu ještě chybí.

m@estro [24. leden 2009 | 12:50]

Vždycky bude existovaj nějaký místo kde se budou scházet \"děti\", tohle je přímo Mekka dětí.
Proto sem ani nepáchneme, protože jejich styl (hadry, muzika..) je nám již velice vzdálen. Já
bych kolem staru postavil 5m zeď a ať si tam chodí kdo chce, hlavně že nic neuslyšim a
neuvidim. A udělal bych tam třeba zákaz vstupu nad 18 let, aby mě tam už nikdy nikdo nemohl
dostat. Hrůza na entou.

pichy [29. srpen 2008 | 13:00]

Stár je hrozně nebezpečný místo. 13letý holky tu vypadaj na 16+, takže jestli chcete zaplnit
postel běžte jinam. Taky se mi ještě nestalo, aby , při návštěvě tohoto hrozného místa, na mě
nemachroval malý klouček, který se snažil udělat těžkej dojem na svou píchací kamarádku.
Když máte to štěstí a proderete se k baru, a dokonce si vás všimnou, pak dostanete naprosto
hnusný pivo s pěnou od půlky skleničky.
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Blueflanker [28. červen 2008 | 11:29]

Opravdu sileny podnik. Same male deti, holcicky, kterym je 13 a okolo nich starsi panove, v
obtazenych trickach, kterym tahne na 30, alkohol silenej, jediny co obcas stoji za navstevu jsou
studentske parby , kdy tu nikoho pod 18 nenajdete. Jinak ani na seznamení to tu neni, protoze
je to jakasi uzavrena spolecnost a sorta lidi, kde je navic vice \"podivnych\"chlapu nez
normalnich holek. Zkratka bezte jinam

S.I.A.25 [28. červen 2008 | 11:18]

Kdyz uz tam jdu tak jen proto ze musim. Je to tam fakt desny. Posledni dobou tam potkavam
lidi veku 13let, nechapu na co teda chtej ty obcanky. Je to tam fakt sileny vazne to
nedoporucuju!

Syny [15. březen 2008 | 18:44]

Tohle je podnik kde se vyskytujou hodne mlady lidi... V patek je tu vekovej prumer tak 16let. V
sobotu a nebo ve stredu uz to je lepsi... V patek ale pocitejte s tim ze tam je silenej vzduch a
silene narvano - projit z jednoho konce na druhej s pivem - aniz by se vylilo je temer nemozny.
Toceny krusovice tomu taky moc nepridavaj, ale zase z panaku tam je vyber peknej. Zkratka
pokud mate v planu balit holky 14-17let, nevadi vam nic moc pivo a mate radi strkanice, tak je
to misto presne pro vas :)

thierry [3. březen 2008 | 12:07]

dalsi humu DISCO pro radoby parmeny a buzny... jestli ste na maly holcicky, tak je to urcite
pro vas jako delany, ale jinak velkym obloukem vyhnouti se je spravne :-/

SNIKERSKA [30. leden 2008 | 10:15]

Tak sem už nikdy nepáchnu narváno.. muzika ještě ujde ale DJ je na hovno nehraje na
přání..ačkoliv mi je táhne na 18 a sem ještě mladá tak si tu připadam jak babča..nestojim o to
aby se kolem mě prodíraly 13ti letý pindy s rovnejma kšiltama a strkali do vás jako by byli pány
světa.. příšerný.. pivo humus.. panáky pod mírou.. vyhazovači téměř nanic bije se to tam a oni
nic...o ukradených věcech ani už nemluvim..SHRNUTÍ: HNUS

čajda [23. prosinec 2007 | 18:53]

do staru nikdy sami parchnti a kdyz jse nahodou dostanete k baru a date jsi pivko!!! tak uš ho
večinou nedonesete ke stolu pač vam ho vilejou ti decka!!!

sheby [19. prosinec 2007 | 19:29]

1, VYMLATIT 2, DOMLÁTIT 3, PODPÁLIT 4, NEHASIT NECHAT HOŘET!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Y [7. prosinec 2007 | 16:17]

Neskutecne davy deti vsech druhu. Vedro + zadny vzduch. \"Skveli\" vyhazovaci a hafo
pripitych maniku v TS, ktery nejdou pro ranu daleko. O sound se stara DJ Baker aka DJ
WinAmp. O Vase oslepeni se dobre postara oldskul strobac. To co zde toci, snad ani neni pivo
/podmerecne neskutecne redene krusovice/.

Chico [14. listopad 2007 | 17:12]

Star je pro mě kapitola sama o sobě, řadí se do těch kam víckrát nepřijdu. Ten bar se mi nelíbí
a když si vzpomenu na davy namačkanejch parchantů na sobě, který si jedou na ten svuj
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hipihop, tak sem rád, že chodim do jinejch podniků.

misaMisova [4. listopad 2007 | 13:02]

Byla jsem tu jednou, a je tu zavedena novinka (teda nevim, jak moc nove to je), ze se davaji
rozlisovaci prouzky nad 18let a pod 18let, fakt jsem se dlouho nezasmala, tak jako tam kdyz
jsem videla, jak to na vsech rucickach krici:\'jeste mi neni 18....\', takze klub nic moc.

Vrky [29. říjen 2007 | 17:05]

Fuj. Pokud je Vám víc jak 16, tak sem raději nechoďte. Nezapadnete. Naposledy jsem tady byl
před půl rokem a vim,že už sem zase dlouho nepáchnu!

Matci [22. říjen 2007 | 15:04]

Jsem člověk smí jít jen s kapkou odvahy:-D nebo už v náladě. Většinou je tu šíleně narváno,
takže se prodíráte k baru, kde Vám nalejou, když si Vás teda všimnou.... Tancovat se moc
nedá, spíš se tak vzájemně strkat. Nahoře u kulečníku je to příjemnější,člověk se dokonce
slyší...

rev [4. září 2007 | 22:34]

Tak tady sem byl jednou a už tam víc nepáchnu mrtě lidí... je to strašný nedá se tam ani hnout
hudba byla docela dobrá ae ty lidi:-X

Petr_Kovi [18. srpen 2007 | 11:46]

Tady jsem si dal dvě pivka nechutnalo mi ani jedno.... pokud je Vám míň jak 15 zapadnete....
STOP STAR!

Kostěj [3. červenec 2007 | 16:26]

Ani za nic. Byl jsem tam jednou a to, že mi tam ukradli bundu je ještě ta nejmenší újma co
jsem si z toho odnesl. Nikdy víckrát.

Alf [26. červen 2007 | 21:16]

Kdyby tam vlezly benga na prohlídku tak radši utečou... tohle už je dobrý akorád tak vyhodit do
povětří

Vasek [17. květen 2007 | 12:13]

No, než tam začali chodit děcka, tak to bylo vpohodě - snad se to změní...

Ayla [8. duben 2007 | 12:29]

Spousta skorodětí, žádnej vzduch, časté rvačky puberťáků před vchodem... v 11 90% lidí
namol.. Hudba-děs.... Závěr:Tam už nikdy.

djPitriS [25. březen 2007 | 14:50]

V patek pro me nesnesitelne, muj osobni nazor, nikomu nenutim, ale az moc lidi na malo
mista, dojit si pro pivko je nadliskej ukol a ty vyhazovaci taky stoji za to. Jak uz tu nekdo psal,
kdyz vypnou vsecka svetla a nahodi stroboskop, tak je to "vo hubu" :).

Reality!!! [22. prosinec 2006 | 21:50]

, STOP STAR! zastavte Star! Nikomu zásadně nedoporučuji a nepřeji aby měl kdy co

Stránka 4



společného s tímto místem! Takzvaní vyhazovači naprosto vylučují účel své přítomnosti - a
nevynechají příležitost se opít a oplizle obtěžovat většinu návštevnic a na slabších
návštěvníkách si napravovat všemožné mindráky z neúspěchu!! Proč proboha?? Provozovatel
musí zakročit! "VYHAZOVAČI(ze Staru)" = nulová ochrana pořádku + každovečerní
demonstrace tupé síly! NIKDY STAR!

kubrts [26. listopad 2006 | 22:28]

Poslední návštěva před dvěma roky. Pivo nic moc, šílenej kravál, díky světelným efektum jsem
se nemohl nejdříve přimotat pro pivo a pak vymotat vubec pryč. V pětadvaceti tam člověk
nemá co pohledávat.

L@D@ [2. listopad 2006 | 22:01]

Z Plzenskych radoby diskotek bych rek, ze je to asi jedina, kde sem se citil celkem normalne.
Ale urcite to bylo tim, ze sem tam byl ve stredu a ne v patek nebo sobotu, kde se prumerny vek
pohybuje kolem 15 let.

TONY [31. květen 2006 | 09:44]

Hrozná diskotéka narvaná v pátek lidma, že není k pohnutí, šílený horko, samý děti a ke
kvalitě piva se snad ani nemusím vyjadřovat, rozhodně na stejné "úrovni" jako elektra atd.
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