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Music Bar Solidní Nejistota, v Plzni také známý jako
Solidka, je prostorný podnik na Košutce, fungující jako
non-stop, tudíž se tam lze vypravit ještě i po návratu z
města, pokud bydlíte na Košutce a nechce se Vám
domů. Club se nachází v blízkosti zastávky tramvaje č. 4.
Každý pátek jsou zde diskotéky, čas od času i živá
hudební vystoupení, případně akce na vybrané druhy
drinků. Nabídka teplých jídel a pizzy po celou noc. Jsou
zde dostupné tyto extras: šipky - kulečník - nonstop - letní
zahrada. V podniku se točí Gambrinus 12° - Hoegaarden
White .

Komentáře
ddt007 [2. prosinec 2010 | 07:37]
Bohuzel ted je to uz hodne spatne, prazdno, je to skoda. Kdysi mel sve kouzlo, ktere se sice
kazdemu nelibilo, ale mel sve klady. Ted jen cekat az to vezme do rukou nekdo schopnejsi
Kiss [8. září 2010 | 21:00]
Kdysi dobrý podnik, jedinečný na locháči, teď už snad skončil, a je tam sportbar. Chodívali
jsme tam na staré české discohity.
gary [8. srpen 2010 | 15:12]
Nedávno jsem zašel s kamarádem ze základky, jehož sem potkal. Bylo to k ránu, podnik byl
skoro prázdný. Dal jsem pivko, které nebylo úplně nejlepší. Ale jinak atmosféra docela v poho i
obsluha ok.
lupik [23. leden 2009 | 21:27]
Fajn podnik, přeďelán a již nefunguje jako taneční klub, ale spíše jako sport bar. 4 velké
bilárdové kulečníky a také SNOKER což je super,šipky, fotbálek, LCD televize , příjemná
obsluha a pivko točená 12 Gambrinus a točený Hoegarden. Nyní krásný interiér.
BeeZze [16. listopad 2008 | 19:21]
Tam už nikdy nevlezu.. všechno strašný
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BeeZze [16. listopad 2008 | 19:21]
Tam už nikdy nevlezu.. všechno strašný
taranee [14. listopad 2008 | 17:16]
Poté co to zde předělali a není tu nic jiného než hromada kulečnků a asi tak 4 židle tak je to
fakt děs, ted už je to pro mě o ničem.
djPitriS [6. červen 2008 | 09:22]
Člověk to tam musí poznat, aby se mu tam líbilo :)... Já už poznal :).
Aminomaster [7. březen 2008 | 15:53]
Tak tohle je pajzl jak se patri. Je to dobry tak maximalne na dojezd, kdyz se clovek vraci
zborenej z mesta. Jinak pivo je hnusny, obsluha na hovno, osazenstvo strasidelny... Kdyby sli
davat minusovy hvezdicky, tak dam -3. Krom toho, skoro vzdycky kdyz tam prijdu, je tam
kdeco od krve
Vrky [30. listopad 2007 | 23:31]
Je to tady ukrutný, strašně malý, obsluha pomalá, hnusný pivo. A ty patnáctiletý holčičky, který
kolem Vás pobíhají, taky na náladě nepřidají...
Matci [30. říjen 2007 | 20:24]
Tak sem už nikdy víc. Interiér hrozný, parket malý, hudba šílená, barmani pomalí..
Tumis [30. září 2007 | 20:03]
jj tak tady je to uplně nejvíc!!!... co dodat..
čajda [22. září 2007 | 21:14]
tennto tanečni bar je ok!!! nač vic sliv!!!!
ambiente [28. srpen 2007 | 18:40]
Hmm tak tenhle klub mě fakt ničím nazaujal, čas se tady zastavil už někdy na počátku 90. let,
čemuž odpovídají návštěvníci, hudba, která zde hraje, i celková atmosféra.
Hrezka [28. srpen 2007 | 18:00]
Dovolím si nesouhlasit. Solidní nejistota je nejlepší místo v Plzni. Barmani jsou perfektní, DJ
super a vyhazovači jsou kluci na svým místě. Já osobně tam trávím každý pátek a musím
říct,že se tam pořádají luxusní akce, tak zahodtě předsudky a uvědomte si,že i barmani jsou
jen lidi se svými problémy a nemůžou se usmívat na každýho. V tom máme my štamgasti
výhodu. Máme pití vždycky hned a se soukromým úsměvem :-))
Janinininka [10. srpen 2007 | 20:21]
Taky nechápu. Nemám problém ani s vyhazovači, s lidmi, ani obsluhou. Místo piva piju drinky,
tak si nestěžuju. Jen mi tam chybí ty "český středy" co dříve byli, na ty sem chodila nejradši:((
viliam [9. červenec 2007 | 02:28]
když čtu předešlá hodnocení, musím říci ne.. nikde jinde se mi nepovedlo zbořit barmana

Stránka 2

úplně na plech(to jsem ho viděl poprvé) a vyhazovači? tam nějaký jsou? chodím sem vcelku
tak dvakrát do měsíce a ještě žádný konflikt, možná bude o lidech a ne o vyhazovačích..
mimichodem, někdo tam kritizuje pivo za 22Kč.. co asi čekáš? si kup lahváče v kauflandu, pusť
si walkmanna a jeď v tramwaji.. tak si možná uděláš levnou diskotéku..
BuFu [8. červenec 2007 | 11:05]
pivo ujde ale bez toho balkonu by tam nikdo nechodil
Alf [26. červen 2007 | 21:14]
Kdybych se měl rozepsat o tomhle klubu tak by to bylo na hooodně dlouho... prostě je to další
omyl plzně... a ještě jsem nezažil tupější vyhazovače než jsou tady
manicka [8. červen 2007 | 21:20]
ani se nedivim barmanum ze se na lidi tvari vselijak kdyz vidim kolikrat ty blbecky co tam chodi
a ty ozrali co se neumi chovat. Je mi jasny ze nikdo nenapise nic dobryho, protoze sem pisou
jen lidi kterym tam bylo ublizeno. Ja osobne sem tam byla na vypomoci a barmani maji
vsechen muj obdiv, protoze bych tam nevydrzela delat ani chvili, musi mit velkou trpelivost
teda.
Saaczech [17. duben 2007 | 15:04]
Tenhle klub mě nikdy ničim nezaujal. Když jsem tam byl naposledy (už je to pár let), tak na mě
chvilku po příchodu přilítla barová židle, ještě než jsem si vůbec stačil objednat pivko...
zarobsky.j [28. březen 2007 | 08:55]
no vcera sem se tam byl podivat a byl to otres!! PIVKO TAM STOJI 22 Kc ale nic moc a
obsluha se chova velice neprijemne!! a k tanci to tam taky moc neni kdyz jsme chteli nejakou
jinou muziku tak bylo videt ze obsluhu vilozene otravujeme a na konec jsme se dozvedeli ze
zde maji jen jedno CD!, no hruza!!
tuner-xxx [25. březen 2007 | 21:42]
Pivu se ani pivo rikat neda-humus, dj, ten tam ani bejt nemusi, to rovnou muzou pustit cedecko
a odejit.. barmani na nic. podnik, kterej nestoji za nic.. skoda slov
Startinka [4. únor 2007 | 17:42]
No co napsat, je to celkem slušný klub, pozitivně hodnotim blízkost pizzerie, ale horší už je
obsluha baru(místo coly houbu= no problem) a hudba, mám ráda taneční hudbu, ale ne
přeřvanou a samé remixy stylu tuc tuc.
wee [13. leden 2007 | 16:09]
Diskotéka, kde nikdy nezklamou a zahrajou nějakou starší vypalovačku. Tenhle bar je asi
opravdu jen pro jistý druh lidí, konkrétně pro obyvatele Lochotína, kteří nechtějí jezdit tancovat
do města..
nasa [18. prosinec 2006 | 15:05]
byl jsem jen parkrat, ale musel jsem odejit, ty disko tucky se nedaly vydrzet (a to vydrzim
lecos, dr albana, snap, klf a pod si rad pustim i dnes)
kubrts [24. listopad 2006 | 00:29]
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Oblíbená zastávka po firemních akcích na Kamenáku :o) ... dá se tu pohybovat, nikdo zpoceny
se nelepí nebo nešlape na nohu ... ALE ... pivo nic moc, vyhazovaci sezrali moudrost sveta,
zazil jsem nekolikrat krvave schody tak, jako by se odehrala porazka prasete ...
Majkl.bkm [14. říjen 2006 | 15:57]
Je to dobrý místo z hlediska provozu, že je nonstopka, ale všem doporučuju dát si nejdřív pár
pořádnejch pivíček jinde, tady se nedá požívat.
Spidu [8. červenec 2006 | 22:35]
Jo celkem v poho diskobar, na posezení, poslechu slušný hudby a tak... neni to nejlepší ale ani
nejhorší
L@D@ [14. květen 2006 | 23:09]
Solidni nejistota je presne ten z podniku, pro ktery budu radeji sedet doma s lahvacem u
televize. Ale urcite se najde spousta nadsenych lidi, kteri zde usporadavaji dokonce srazy :-/
Zoidberg [14. březen 2006 | 09:36]
Bes a hruza, podmiraky, kvalita strasna, barmani si davaji automaticka dyska, pochybne
existence na baru
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