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JAS

Adresa: Jablonského Kategorie: pivnice
Plzeň - Slovany III. cenová kategorie

Telefon: +420-603-155-865 (do 20kč/pivo)

Kulturní dům JAS se nacházi nedaleko zastávky tramvaje
číslo 2. V přední části podniku je klasická čtyřková
pivnice se štamgasty a vším co k takovému podniku
patří. Je to spíše "pajzlík". 
Podstatnou devizou tohoto podniku je však velký sál, kde
se pořádají koncerty, ale i různé maturitní plesy a jiné
větší akce.  Jsou zde dostupné tyto extras: kulturní akce.
V podniku se točí Gambrinus 10°.

Komentáře

Michal321 [10. prosinec 2013 | 11:08]

Virtuální prohlídka. To se mi líbí.    
https://www.google.cz/maps/preview#!q=Kulturn%C3%AD+d%C5%AFm+JAS+s.r.o.&data=!1
m8!1m3!1d3!2d13.393112!3d49.7376!2m2!1f132!2f90!4f90!2m13!1e1!2m7!1sbUtGHDT5IacAA
AAGOns3Fw!2e0!5sKulturn%C3%AD+d%C5%AFm+JAS+s.r.o.!7e2!8s%2F%2Fgeo0.ggpht.co
m%2Fcbk%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26output%3Dthumbnail%26thumb%3D2%26pan
oid%3DbUtGHDT5IacAAAAGOns3Fw%26w%3D124%26h%3D75%26yaw%3D132%26pitch%
3D0%26ll%3D49.737715%2C13.393275!9m1!6sKarel+Funda%2C+Karel+Funda+Photograph
y!5m3!1sbUtGHDT5IacAAAAGOns3Fw!2e0!3e2!4m30!2m11!1m10!1s0x470af1df35ca7a1f%3
A0xdc49a4f3ef97742!3m8!1m3!1d95829!2d13.3719233!3d49.7416972!3m2!1i1280!2i892!4f13
.1!5m17!1m16!1sjas+plzen!4m8!1m3!1d41234!2d16.4714244!3d49.7654263!3m2!1i1024!2i76
8!4f13.1!10b1!17b1!26m3!1e12!1e13!1e3&fid=5

gambrmen [24. říjen 2008 | 00:04]

Tento obekt by byl vhodny pro perfektni restauraci +bar +sal na koncerty, jen by to chtelo
poradne zainvestovat a to hlavne do vzduchotechniky! Mival sem zde take nacviky na maturak,
do hospody jsme chodili jen o prestavce na male exáče a i za tech cca 3-5minut sem byl
odsud nacichlej hur nez z jinych hospod za celej vecer. Ke koncertu ve zdejsim sale snad ani
nemam komentare, vevnitr bylo snad 50°C! PS. Ale ma to tam takovyho svyho ducha, to jo...

viliam [9. červenec 2007 | 01:09]

otec tam občas hraje, takže jedinou zkušenost, kterou tu mám, mám ze sálu, kde není co
vytknout. maximálně změna interiéru, což by zase na druhou stranu změnilo ráz sálu, což asi
chtěné není..
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Vasek [11. květen 2007 | 13:53]

Jas je ďas - putika domácích, cízím neradno vstupovat :-)

Mirok [21. leden 2007 | 23:31]

No jo, Jas. Měli jsme v tomhle objektu nácviky na maturák a o přestávce se šlo na pivo.
Většinou na stojáka u výčepu. Sedět se kvůli kouři dalo spíš vzadu, jsou tam boxy pro víc lidí.
Čtyřka nejčtyřkovatější :-).  Co se týče velkého sálu, tak sem tam zažil koncert Tří sester a bylo
opravdu horko na padnutí.

nasa [2. leden 2007 | 12:33]

Pivnice je skutecne klasicka ctyrka, ale posedet se tam da, pivko maji pitelny u toho salu je
skoda, ze kdyz prijde vic lidi, tak se tam skoro neda dychat
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