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Nový podnik nacházející se vedle Potrefené Husy jako "přídavek"- Potrefená Husa plus
(Vchod je z Kopeckého sadů). Je zařízen v podobném moderním stylu, čemuž odpovídají i
ceny. Po vstupu do haly se před Vámi objeví modře osvícený bar a kolem plno stolů, tahle část
slouží hlavně k posezení, popití či k jídlu. 
V hale se nachází též šatna k odkládání věcí, pokud půjdete dolů do sklepních prostor, které
slouží především k tanci. Zde je dlouhý bar,lavice k sezení a taneční parket s pódiem pro djje,
kteří Vám zahrajou hlavně ve stylu disco.
Na výběr je několik druhů piva. Přestože je podnik nový, těší se velké návštěvnosti tanečníků,
hlavně o víkendu a ve středu.  Jsou zde dostupné tyto extras: . V podniku se točí Hoegaarden
White  - Staropramen 10° - Granát 12° - Stella Artois  - Staropramen Černý  - Staropramen
12°.

Komentáře

Lukke [5. březen 2011 | 15:46]

Takhle zahulené místo v Plzni jen tak nenajdete... Nehledě na naprosto katastrofální přístup
\"vyhazovačů\", kteří už vyvolali nejeden konflikt (včetně krvavého zmlácení jednoho kluka s
jinou orientací - viz google). Takhle si klub na úrovni rozhodně nepředstavuji.

viita [5. listopad 2010 | 13:22]

Phčko jsem objevil teprve počátkem r. 2010. Do té doby jsem jen slyšel hlášky typu \"snobský,
předražený a plný cizinců\". Mě však klub nadchnul. Jsem hudební nadšenec tamního žánru a
z hlediska Dj\'s je to podle mého asi nejlépe obsazovaný klub v Plzni. Z tohoto pohledu 5
hvězdiček. Vstupné je většinou zdarma, nebo max 50,- Kč, případně registrací na Facebooku
vstup zdarma. Oblíbil jsem si točenou Stellu Artois, to je božské pivko, obsluha je ok. Asi jsem
divnej, ale snobů a cizinců si nevšímám. Jde mi především o to zda se JÁ bavím a to se mi
daří. Většinou propařím triko skrz naskrz a peču na ostatní co si myslí. Prostě se o ně
nestarám. Jediné mínus podniku je v létě pekelné vedro a někdy je tam tak natřískáno, že
tancovat se prostě nedá. Že tam je málo místa k sezení mi nezajímá, protože chodím většinou
pařit a ne sedět.

Kiss [29. září 2009 | 19:34]

Optimální vymlejvárna mozků při pátečních a sobotních flámech. Pro tradiční husáky doslova
modlou v centru města, výběr nápojů kvalitní za vyšší ceny, většinou příliš nakouřeno.
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oooo [30. červen 2009 | 23:32]

PHcko je rozdelene na dve casti. Prizemni cast je stejna jako Husa vedle, jen neni videt ven a
jidelni a napojovy listek se v nekolika bodech lisi. Ve sklepe je cast vyhrazena pro dlouhe
tanecni vecery, kde si ale vazne temer nesednete. Myslim si, ze k obema castim se najdou
lepsi ekvivalenty.

gary [2. červen 2009 | 02:07]

Ideální podnik, k návštěvě ale hodně dlouho po půlnoci, poté je tam aspoň k hnutí. Jinak výběr
alkoholu a piv klasika, jako vedle. Jen to osazenstvo je někdy až moc nóbl.

Blueflanker [1. červen 2009 | 22:29]

Ph podnik mi neprirostl moc k srdci, proto se zdrzim hodnoceni. Osobne na me zde hraje prilis
hlasita hudba, v okoli se potloukaji slecny snazici se sbalit nejakeho toho bileho prince v BMW
a naopak. Pokud si chcete v Plzni zaparit a mate podobne podniky radi proc ne, ale pokud se
vam bude zdat neco divneho jiz pri vstupu, dolu radsi ani nechodte :)

Chico [22. říjen 2008 | 18:18]

Ačkoliv nemám podniky tohoto typu moc rád, tak sem v PH+ vydržel. Přišel sem tam něco
mezi 3 a 4 hodinou ranní. Ale musím k tomu dodat, že bych tam nešel dřív jak ve 3 hodiny.
Pak až odjedou davy snobáků v Meďákách. Hudba a pivo celkem v pohodě, ani sem neměl
frontu na baru.

miffi [12. únor 2008 | 06:29]

no ph+ je ten nej podnik v plzni

Y [7. prosinec 2007 | 15:31]

Snobarnicka zejmena pro starsi a pokrocilejsi. V patek nebo o vikendech je obrovskej problem
se dostat k baru. Jinak vcelku souhlas s Dominou o slozeni mistnich navstevniku. Pivo ac jde o
Staropramen ma zde velice dobrou chut, ale musite si priplatit.

misaMisova [4. listopad 2007 | 12:59]

Co dodat, pokud chcete najit klub na urovni zajdete sem. Co jsem tu cetla predposledni
recenzi... no myslim, ze je to hodne prehnany. Jen ta hudba se mi obcas nelibi. Ale kdyz to
shrnu, jeden z nejlepsich a \'nejcistsich\' klubu v Plzni.

Stinin [25. červen 2007 | 23:50]

Já mám z PH klubu smíšený pocity. Vždy tam dorazím tak okolo půl druhý a nevydržím tam
déle než půl hodky. Bud je plno, nebo prázdno a často hrajou RnB, což není můj šálek kafe.
Na baru, aby se člověk probil, než mu nalejou... Takže celkově - nic moc pro toho, kdo hledá
klidnější noční zábavu s rychlou obsluhu, bez mačkání....

Domina [30. duben 2007 | 21:07]

Nu, řeknu to asi takhle.. Kdo nemá triko minimálně Replay, Diesel nebo Boss, moc sem
nezapadne a u baru se na něj dostane řada možná po 10 minutách. Pivo tu mají dobrý, ale
drahý jak sviň... jestli pak to nebude třeba tím, že je to snobárna prvního kalibru, kde je víc
černo než bílo. Najdete tu takový ty dilinky 90-60-90, 50kg i s těma 0, 5 metrovýma
podpatkama a obrovskýma naušnicema, minisukně, tanga venku, tetování nad zadkem, kozy
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ven(pokud jsou vůbec pravý), umělý nehtíčky s kamínkama, peroxid blond vlasy do pasu, silmý
nános make-upu, nekonečný řasy, ultra tenké cigárko Slim a vyzývavý pohled, který sleduje
jen značku a pánský kalhoty(které je zaujmou nacpanou portmonkou a klíčema od BMW).
Mužský, pokud máte rádi páteční 5minutovky a přehlídku masa, tak vřele doporučuju. Je to tu
jak na jatkách. Kdo dřív pozve, ten dřív píchá. Jinak tu mají bezva akce a v celku dobře
hrajou... ovšem v pátek zapomeňte na písničky na přání, to se tu nenosí. Jinak by vás také
mohli zaujmout super profi sexy tanečnice(ach ta ironie), které by udělaly cokoliv, aby vás
zaujaly. Stačí se podívat na jejich přiblblý rádoby svádivý ksichtíky a chytám záchvaty smíchu.
Taky sem občas zabrousí fografové od Janak a Bross, kteří zde mají za úkol vycvaknout co
nejvíc nahý kůže a zvráceností. Takže pokud chcete vidět, jak po sobě lezou dvě holky úplně
na šrot a strkají si jazyk do krku, vítejte... V létě loňského roku se zde taky kvůli atmosféře ala
sauna pořádala neplánovaná strip show, na který se svlíkali holky i kluci. Byla to docela
sranda. Takže když to shrnu:Obsluha celkem jde, když jim tam necháte tržbu pár stovek,
prostředí čistý a snobský, záchody nadprůměrný, hudba jak kdy, ale hodně hlasitá, kluci
šamponci a holky barmínky/zlatokopky, světelný efekty a laisry super, fotografové vlezlí a
úchylní, vstup předraženej a vyhazovači naprostí pohodáři. 

djPitriS [3. duben 2007 | 12:55]

Peknej klubik, kde se poradaji dobre party... pivko taky dobry, je tu muj milovanej hoegarden :).
I ten vzduch uz se da stravit. Davam 4*.

Vohry [14. březen 2007 | 13:05]

Řekl že v současný době jeden z nejlepších klubů v Plzni - nedávno slavil první vyročí od
založení. A hlavně tu maj moji oblíbenou Stellu Artois:) Hoegaarden taky jen tak někde
nemají.. 

Johnny [15. červenec 2006 | 21:29]

Luxusní klub si představuji trochu jinak, než obyčejný sklep s cihlovými stěnami. Nově
nainstalovaná klimatizace by mohla zpříjemnit občas neúnosné klima.

Pablo [24. duben 2006 | 20:57]

Až na ty piva je to celkem dobré místo pro vyřadění se:) ale po víc jak 3 stellách je to druhej
den peklo

ambiente [28. březen 2006 | 17:21]

Vcelku únosná diskoška, plusem je velký výběr piv, ovšem v poněkud vyšší cenové kategorii.
Je tady narváno až do rána a je to zde celkem rozjeté, takže když nebudute vědět kam vyrazit
a budete chtít mít okolo sebe hafo lidí, pak určitě sem
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