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Parlament

Adresa: Kollárova Kategorie: do klubu
Plzeň - Centrum III. cenová kategorie

Telefon: - - - (do 20kč/pivo)

Kultovní rockový klub, který byl před několika lety
renovován do stylového industrial kabátu. Podnik je
rozdělen na dvě části. V horní části je možné posedět u
baru nebo u několika stolů, zahrát si šipky i fotbálek. 
Spodní sklepní část nabízí posezení v křesílkách. Jsou
zde samozřejmě také šipky a další fotbálek. Ve spodní
části se občas pořádají koncerty. Jsou zde dostupné tyto
extras: fotbálek - šipky - kulturní akce. V podniku se točí
Kofola  - Gambrinus 10° - Gambrinus 12° - Pardál 10° -
Gambrinus Excellent 11°.

Komentáře

chilliroach [22. září 2013 | 14:35]

Pro přiznivce tvrdší hudby je tohle v Plzni nejlepší volba. Sklepní prostředí, pohodlné sezení,
překvapivě tam není moc zakouřeno a barman Mára je prostě pohodář. Pivo za 25,-Kč je
lahoda. Jediná výtka se týká toho, že někdy je na výběr jen jeden druh piva (ovšem když se
poštěstí tak Svijany, Gambáč a světlý Kozel).

italianahani [10. srpen 2012 | 17:18]

Jó Parlament=vzpomínky na mládí. Tak osm let zpátky jsme tam s kamarády chodili téměř
denně, nikdy nezapomenu na mého prvního alkoholického silvestra stráveného právě tam :D
dnes občas zajdeme spíš už jen z nostalgie, navíc poté, co zavřeli vršek a funguje pouze
spodní část hospody, už to není ono :( za mě tři hvězdičky.

petasik [10. prosinec 2011 | 22:45]

Pokud by šla dát žádná hvězdička, neváhám!!! Dostali jsme hermelín s chlebem zeleným od
plísne.  Upozornili jsme na to obsluhu a ta nam beze slova omluvy sdelila, ze penicilin léčí.
Jinak spina, strasnej fotbalek, po zemi nality pivo... fakt hnus! Pry je zde novy majitel... asi si
budu muset pockat jeste na dalsiho, protoze k tomuhle uz NIKDY!!! Skoda...

Kiss [3. březen 2011 | 12:02]

Spíše by se hodila jedna hvězdy že nestojí za návštěvu, ale někdy když už má člověk vypito,
tak je to asi jedinná ještě únosná volba.
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Wodpad [17. srpen 2010 | 12:34]

Bezva pivo i atmosféra, krásná výzdoba a super obsluha !!! PArlament SUPER !!!(až někdy na
ty uřvaný patnáctky vzadu)

hard [30. červen 2010 | 09:40]

Kult. Hlavně díky hudně, která se tady vždycky hrála. Zejména nahoře to byl vždycky metloš,
hácéčko... Teď už trošku slabší.. Pivko standard, na večerní posezení a pokecání o hudbě
skvělý místo.

gary [25. březen 2010 | 15:14]

V tomto podniku jsem byl nedávno po noční pařbě a přestože jsem slyšel všechno možné,
zařadil bych ho do průměru. Na pivko je to dobré s přáteli. Hrají různé druhy hudby. Myslel
jsem, že to bude horší, ale šlo to.

Pivnas [30. září 2009 | 14:23]

Po létě pár luxusních vychytávek. Kromě točený Kofoly i kvalitní točená Pepsi. Nové profi
mašinky na kafe. Wi-fi připojení, nové repráky a sposta dalších novinek. Pro mě jeden s
nejlepších klubů v Plzni, jasná volba. Doporučuju. i když pro metro-šampónky to asi není to je
fakt.

sisa [12. srpen 2009 | 16:45]

Levné a moc dobré víno. Ve všední dny tam ani není moc zakouřeno.

Blueflanker [21. duben 2009 | 19:26]

Kdysi jsem tam byval kazdy tyden a zacal sve alkholicke mladi. Ze zacatku rock-metalovy
podnik se postupne zacal plnit sortou cernych lidi(cim vice cerne a retezu, tim lepe :)) , ktere
nemusim a obecne podnik ztratil na atmosfere. Tri hvezdicky davam jen z melancholie.

elcoyotes [13. únor 2009 | 19:36]

naprosto pohodova hospudka.. proste idealni pro kazdyho rockera nebo metlose.. s
podmirakem jsem se tam teda este nesetkal, celkove jsem si tam nemel nikdy na co stezovat..

Pumy [5. srpen 2008 | 16:22]

Můj oblíbený podnik již spoutu let, ideální na kalbu s partou známých.

Vožralej Vožrala [8. prosinec 2007 | 16:53]

Dobrý lidi, supr hudba, pěknej interiér, ale vstup je podmíněnej nasazením plynový masky.
Nahoře vobčas točej podmíráky a certifikát za čistý trubky taky asi nemaj.

Eldron [20. září 2007 | 13:17]

Byl jsem tam jednou a během pěti minut mi začli z kouře slzet oči. Věřím, že pro někoho je to
příjemná hospoda, mě to ale moc neoslovilo. Jinak opravdu kultovní záležitost.

Vasek [17. květen 2007 | 12:03]

Možná kultovní rockový klub, ale když člověk vidí některá individua co sem choděj, řekne si
proč sem lezu - asi už tam nezajdu, dřív pohodovej klub, kde bylo dlouho otevříno a příjemný
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vrchní

Ayla [8. duben 2007 | 12:23]

Můj oblíbený podnik se skvělou atmosférou... Točí kofolu!!!!

pavliCZECH [13. březen 2007 | 10:15]

Pěkná dvoupatrová knajpa, sice o neni úplně muj vkus, ale proti gustu žádný dišputát, má to
alespoň styl...

nasa [30. leden 2007 | 22:54]

Prijemnej rokac, kde hrajou vetsnou fakt rock. + za dobou cenu vyborny pivo

Spidu [29. srpen 2006 | 19:24]

Známej ale já tam nikdy nebyl ale slyšim na to i chválu tak asi fajn

Pan ze severu [7. srpen 2006 | 01:32]

Dole je to moc pěkný, hořejšek už tak zajímavý není, horní toalety kazí dojem. Ve sklepení na
gaučích je velmi příjemný posezení a pohodová obsluha. S příchodem půlnoci to tam vždy
upadá. Achillova pata parláče je ventilace.

TONY [31. květen 2006 | 09:39]

Moje milovaná hospoda a srdeční záležitost. Před nějákou dobou to tam docela upadalo, ale
myslím, že se to zase zvedá. V létě je to dobrý dole, je tam hrozně příjmnej chládek. Naopak
doporučuju vyvarovat se místnosti dole za šipkama, tam když si sedne víc lidí a začnou kouřit,
tak tam po chvíli není téměř dýchatelnou, protože větrák ve stěne se zrovna nepřetrhne.
Nejednou sme byli nuceni z důvodu zakouřenosti se přesunout z této místnosti.

Votep [25. duben 2006 | 09:40]

Před tím než otevřeli spodní část to tam bylo dobrý. A teď je to ještě lepší. Na kalbu s partou
lidí fakt ideální.

Zoidberg [20. březen 2006 | 08:20]

Dole maji docela originalne udelanou pipu.

gambrmen [10. březen 2006 | 19:16]

dole se obcas konaji koncerty, a nove se toci i G12°!!

Stinin [24. únor 2006 | 11:26]

Podnik celkem ucházející. Pro drinky se chodí na bar, obsluha normální. Horší je, když není
otevřená spodní část, tak nahoře k malým stolům se při více lidech hodně těžko vměstnává.

Pony [16. prosinec 2005 | 21:58]

Někdy se stane že se setkáte s lidmi s odlišnými názory a holými hlavami, ale v celku mě nikdy
neotravovali. Pokud máte rádi rockovou muziku, pivo a fotbálek, nenechte se tím odradit a
zajděte sem s partou známých.
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