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Music Club 21

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

Telefon: +420-377-222-865 (do 20-26kč/pivo)

http://www.21club.cz

Prostorný Music club nedaleko Americké třídy. Pravidelně se zde konají diskotéky. Celý podnik
je rozdělen na spodní a horní část. Dole je restaurace a rockový klub a v prvním patře je
taneční klub s barem, kde se pořádají ony diskotéky. Bývá zde dost plno. Otvírací doba denně
od 19.00 do 04.00. Jsou zde dostupné tyto extras: letní zahrada - internet/Wi-Fi - ticket
Restaurant - gastroPASS - platební karty - Cheque Dejeuner. V podniku se točí Plzeňský
Prazdroj .

Komentáře

Pupinka [1. březen 2012 | 21:54]

Super klubík.... vždy jsem byla spokojená... je důležité jakou máte partu... Obsluha výborna...!

Kiss [8. září 2010 | 20:55]

Příklad postupného upadá a podikání beze změny a nových nápadů. Éra podobných klubů, už
je asi v nenávratnu.

ludfra [29. březen 2009 | 19:04]

Netřeba dlouhých komentářů, hrůza se vším všudy :-(

Pájator [25. listopad 2008 | 20:40]

Dole pořád ještě ucházející i když si občas DJ zřejmě pletl v jakém je patře a pouštěl
pochybnou hudbu. Ale pořád ještě jeden z lepších klubů, kde se dá zapařit na rockovou hudbu.
Pivo průměrné za nadprůměrnou cenu.

pichy [28. srpen 2008 | 23:00]

Bejvalo to lepší...:-((

Jena [16. květen 2008 | 01:50]

Nic naplat, zlate casy Jednadvacy jsou minulosti. Z hodne good klubu, kde se parilo do rana
zustala pachnouci oaza starnoucich nemeckych seladonu a peroxidovych ceskych blondynek,
jejichz Iq je na urovni fontanky u vstupu :(

Trevor [14. únor 2008 | 05:47]
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Tak uplně jsem čuměl, dorazil jsem po po delší době do dance clubu21 kde právě probíhala
Crazy akce Texas naprostá paráda jen tak dál

Sarapasi [14. únor 2008 | 05:28]

Restaurace příjemný posezení jak venku tak vevnitř ale neumí vařit, hrúza. Rokáč super nora
příjemný červený osvětlení a bezva hudba. Zato Údajný dance klub, hudba šílená tam radši
nelezte, hrozný kravál a ještě k tomu nepříjemná až nasraná obsluha.

Vrky [30. listopad 2007 | 23:29]

Obsluha nic moc, pivo hnusný, ale strašně se mi líbí ta fontánka, jak je venku před klubem. ta
je skvělá, kvůli tej se tam vracim:)

Chico [22. říjen 2007 | 17:25]

mě se tenhle club moc nezamlouvá, ty malý uličky sou hrozný, všude sou cizinci a poměrně i
draho

viliam [9. červenec 2007 | 01:49]

když se chce člověk někde vyblbnout jinak než rozbíjením hlav, vyskákat se, tak twenty-one je
to pravé(dole v rokáči, nahoru ani párem volů)!!! ale v restauraci nejezte.. solí, solí a přesolí.
nechápu, jak může kuchař přesolit smaženej sýr.. to doopravdy nešlo.

Vasek [17. květen 2007 | 12:07]

Narváno, strkaj do vás cizí lidi a vůbec - nic pro mě...

Vitek [25. duben 2007 | 22:20]

Chtělo by to ještě nějaký mezipatro, mezi ,, rockovým" přízemím a ,, tanečním" patrem.

Startinka [4. únor 2007 | 17:26]

Dobrej klubík, nechodí sem moc mladež, což podle mě plus,ale za to je tu milion lidí. A dost
jetý mi přijde v klubu na patře to jejich disko světlo, kvůli kterýmu tam nosí hodně lidí bílé alfa
oblečení. PS: Jediné velké plus jsou super kašny před klubem :o)

wee [13. leden 2007 | 16:02]

Diskotéka pro starší.. Je tam dusno, narváno, krade se (ale to asi všude).. Na druhou stranu
venku na zahrádce je velmi příjemně.

nasa [2. leden 2007 | 14:43]

jeden z nejhorsich klubu v plzni, nechapu proc spousta zenskejch, kdyz se opije, chce jit prave
sem. parkrat ukecaly i me a vzdy jsem litoval - spatna obsluha, neprijemni vyhazovaci, hudba
priserna na druhou stranu jsem rad, ze takovy podnik je, nerad bych lidi, co tam chodi
pravidelne potkaval ve svych oblibenych podnicich jo a mam celkem dojem, ze rvacky jsou tam
na dennim poradku

švestík [16. listopad 2006 | 10:30]

Dávám jednu *, protože míň dát nejde. Jsem na tom jako PavliCZECH a můžu zodpovědně
říct, že už mě tam nikdo nikdy nedostane. Horší pajzl jsem v Plzni zatím neviděl. Hnusný
předražený pivo, na který člověk musí čekat do doby, než se barman vykecá se smažkama, a
který vám nakonec některej z těch skákajících trotlů vyrazí z ruky, vyfintěný šestnáctky, co si
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hrajou na dospělý, kokoti s nagelovanejma palicema a jako zlatý hřeb - hudba Michala Davida.
Kdepak, jste-li jen trochu normální, nelezte tam. Dejte na mě...

pavliCZECH [10. říjen 2006 | 01:49]

ne ne, tyhle diskotéky fakt nemusim, vlastně jsem tam byl asi 3krát a to vždy proti své vůli...

L@D@ [22. červen 2006 | 08:47]

Dostante do krve tri promile, pujcte si plynovou masku a muzete smele vyrazit za zabavou.
Spodni cast, ktera se ma ubirat v rockovem stylu. No nevim, deset lidi na metru ctverecnim
skakajici na predelany hity 80. let. O horni casti ani radsi psat nebudu. Mezi svetlejsi casti patri
restaurace v prizemi a stanek s gyrosem, ktery tam byva v letnich mesicich pred vchodem.

Shotice [13. duben 2006 | 12:26]

vyhlášený číslový klub 21:Horní patro:Vyfintěný paničky co jim koukají kozy z plavek ve
kterých chodí běžně za zábavou, tancující naleštěný prachatý plešatý maníci v obepnutých
džínách, který si vás klidně koupí. Zástupy pochybných Arabů, němců, Indů a podivnejch
černoušků from Germany. Velký černý muži s malýma blondýnkami, tancující na
GigiD"Aghostina, vysokej hubenej Dýdžej kterej vám klidně předělá Janis Joplin, nebo Nirvanu
na dokonalou house nebo techno verzi. LIDI:nenosí na zádech batohy se svými oblíbenými
idoly rockové hudby, Dobře slyší na slovo hygiena, mýdlo a vůně. Jsou čistý. Pivo: pro jistotu
raději colu.. Terasa:dobrej výhled dobrý posezení relativní klid. WC: dá se tam dobře pobavit a
zasmát.. ať žijí číslové Kluby města Plzeňského. Hurá, hurá:-( 
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