
www.czechpubs.cz
info@czechpubs.cz

House of Blues

Adresa: Černická Kategorie: do klubu
Plzeň - Jižní Předměstí II. cenová kategorie

Telefon: +420-377-224-294 (do 20-26kč/pivo)

http://www.houseofblues.cz

Live Music Klub House Of Blues byl otevřen 16. ledna 2003. Původní členitý prostor se změnil
a vznikl velký sál s barem a podiem. Červený salonek je vyvýšen a oddělen, využívá se
zejména pro VIP rezervace či klidnější posezení.
Bar poskytuje široký výběr alko i nealko nápojů a specialitou je nabídka špičkových cocktailů
(Oficiální text). V objektu rovněž sídlí PIZZA DOMA, ze které lze objednat jídlo. Jinak jse zde
možnost pořádat větší akce, rauty, party nebo mazce. 
Otevírací doba: 
Út-So  18.00 - 04.00
Jsou zde dostupné tyto extras: fotbálek - kulturní akce. V podniku se točí Gambrinus 10° -
Plzeňský Prazdroj .

Komentáře

sgf [14. březen 2014 | 10:29]

Byl jsem tam včera na koncertu Kena Hensleyho. Dobrá akustika a skvělý koncerty, ale tím to
tak končí. Příšerný vzduch a nahuleno, není kam sednout nebo ani odložit sklenici. V jednu
chvíli jsem musel vyjít ven bílej jak stěna, abych neomdlel, a zbytek koncertu jsem strávil u
dveří, kde proudil relativně čerstvý vzduch z venku smíchaný opět s cigaretovým kouřem od
lidí, kteří si chodili zapálit na chodbu, ale zase tam není vůbec vidět na pódium. Má první
návštěva byla zřejmě i poslední.

Wodpad [17. srpen 2010 | 12:31]

Pěkně zařízený hudební klub, výběr hudby tedy nic moc a drahý pivko, ale jinak super !!!

Blueflanker [21. duben 2009 | 19:30]

Hezky na koncert ci posezni s tlupou pratel. Ponekud drazsi bar, ale prijemne prostredi.
Bohuzel trosku z ruky od centra. Nicmene se jedna o velice podareny klub, doporucuji
navstivit!

pichy [8. srpen 2008 | 23:50]

Podnik pro hudební fajnšmekry. Zde si klasickej, kvalitní Jazz vychutnáte jako z LP desek:-))

h.w.boy [27. červenec 2008 | 11:55]

jelikož mam dost rád jazz  a blues a na to že to mam hned za rohem nemůžu si to vynachválit..
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teda občas se tam nedá dejchat ale co tam jezdí za hvězdy to přece jen tak neodmítnete no
pěknej interier a dobrej výběr vystoupení

Vrky [30. listopad 2007 | 23:11]

Pořádají se zde skvělý koncerty, výborná akustika přispěje k výbornej náladě... Prostředí je
velmi příjemné... Prostě fajn klub na páteční večer:)

Chico [5. říjen 2007 | 15:33]

Bar pěknej, jsou dobře zpracovaný koncerty. Pokuď máte rádi jazz nebo blues tak určitě jděte.

Vasek [17. květen 2007 | 12:00]

Sem navštívil včera, je to super, nazvučený koncert, akustika i prostředí je stylové - ceny
vyšší...

Majdalena [21. březen 2007 | 16:12]

Hezký podnik, dobrý pití a většinou i fajn muzika....

nasa [30. leden 2007 | 22:17]

Tento klub si plny pocet bodu zaslouzi uz jen za ty hudebni lahudky. k dalsim plusum patri
pizza, kokteily a prijemne prostredi. minusem muzou byt vyssi ceny na baru, ale to clovek bere
jako takovy doplnek ke vstupnemu, ktere na, kdo tam hraje jsou vetsinou velice prijatelne. take
to obcas kompenzuji ruzne akce a mam dojem, ze tam take byvaji happy hours

Pan Tomas [31. prosinec 2006 | 17:51]

Prostředí příjemné, velice pěkný výběr koncertíků, občas nějaký lahůdkový interpret. Ceny
pekelně vysoké, barmani si rádi připijou = občas je člověk rád, že si v peněžence odlehčil,
protože zas o to má těžší nohy a na tramvaj je to do kopce :o)

Beny [10. listopad 2006 | 16:22]

Klub, kde si v pěkném prostředí poslechnete často velmi kvalitní hudbu. Doporučuji.

pavliCZECH [7. říjen 2006 | 15:28]

Jeden z nejlepší music clubů v Plzni. Hrají zde umělci, kteří obvykle vystupují v Lucerně,
Sazka Areně atd... neuvěřitelné

znudíno [15. červen 2006 | 18:32]

ach jo.. tady sem dlouho nebyl... ale zbožňuju ty červený křesílka.... k jídlu si můžete dát pizzu,
co dělají hned hned vedle. Jinak se tu konají koncerty pro opravdové fajnšmejkry.
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