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Jekyll & Hyde

Adresa: Klatovská Kategorie: na bar
Plzeň - Centrum II. cenová kategorie

Telefon: +420-774-535-955 (do 20-26kč/pivo)

http://www.jekyllhyde.cz

Klubík a bar na rohu Americké a Klatovské třídy. Pro svou lukrativní polohu je oblíbený a to jak
na začátky, tak konce nočních alkoholových výletů po Plzni. Surfaře potěší možnost připojení
Vašeho noteboku na internet, a to buď prostřednictvím tří zásuvek na baru, nebo přes síť
Wi-Fi.
Toto místo už si zažilo své - vystřídalo se zde několik majitelů. V dobách dávno minulých to
byla známá punkerská hospoda "U Stromu" - zajít sem bývalo opravdovým zážitkem, posléze
noční non-stop "24". 
Otevírací doba: [wifi]
Po-Čt 08:00 - 02:00
Pá 08:00 - 04:00
So 17:00 - 04:00
Ne 17:00 - 00:00
Dle možností otevřeno déle Jsou zde dostupné tyto extras: fotbálek - letní zahrada -
internet/Wi-Fi - TV/projekce - nekuřácký prostor. V podniku se točí Gambrinus 10° - Plzeňský
Prazdroj  - Gambrinus Excellent 11°.

Komentáře

keshule [12. květen 2014 | 09:56]

Srdeční záležitost! :) Skvělí barmani a stejně skvělí pravidelní hosté. Výborná hudba a bar kde
se může stát cokoliv, občas i značná podívaná během bujarých večírků :D

Ondra [15. únor 2014 | 12:53]

Na metru čtverečním deset lidí, preventivně zakouřeno, nepochopitelně hlasitá hudba, každý
pátek rvačka, dostat se na bar hrůza. Díky poloze by to po pořádné změně byl bezpochyby
dobrý podnik.

corsic [18. květen 2011 | 16:26]

Špinavá špeluňka, místo hudby hlasité frekvenční rázy, neochotná obsluha. PIVO asi nejhorší
v Plzni.

martii [24. únor 2011 | 10:58]

Jackyll & Hyde u nás končí!! Měli jsme takový pěkný večer, koncert a chtěli ho zakončit právě v
Jackyllovi. Podotýkám, že jsme nebyli opilí. Sedíme u stolu, bavíme se, pak se zčista jasna
objeví zmr*ečci, co se chtěj porvat. Začnou nás bít u stolu a barmani v Jackyll&Hyde po bitce
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vyjedou na nás - tzn. kašlete na Jackyll- pijete tam, v klidu se bavíte, platíte a místo aby si
ohlídali klid v podniku vyjedou na slušný zákazníky. (Btw. ten co to... vyprovokoval jen vešel do
podniku, nic si nedal a jel.. i popelníky a židle lítaly. Mimo to podnik nabízí i drobné občerstvení
- utopence, nakl. hermelín a pod., ale chleba k tomu nemají :) Takže sem nikdy více..

Katareena [4. leden 2011 | 11:00]

Pivo nepitné ...

Dead [20. prosinec 2010 | 01:45]

Dlouho jsem nenarazil na tak arogantní obsluhu a společnost....

Tree [30. září 2010 | 22:41]

-->gary . podnik ti připomíná star? aha:D

swedr [2. leden 2010 | 17:41]

Já osobně jsem s Jekyllem velmi spokojen.. Dobré ceny, parádní akce.. akorád je tam občas
moc nahlas muzika.. ale jinak naprosto super!

gary [16. prosinec 2009 | 16:59]

Při příležitosti vyzvednutí výhry jsem premiérově zašel, podnik mi napůl připomíná star, ale
chodili sem i lidi v pohodě. Pivo ušlo, kouře by mohlo být méně. Malé chuťovky k pivu bodly.
Jednou za čas bych to dal.

spachtle [22. červen 2009 | 23:50]

Podnik má vcelku sestupnou tendenci, ničím rozhodně nezaujme. Ale o návštěvu díky poloze
nemá nouzi, mohli by skoro otevřít výčep rovnou na ulici :-)

Kiss [12. květen 2009 | 22:40]

ideální podnik pro zakončení večera, nebo při čekání na MHD, přílišný hluk i zakouřené
prostředí, jinak obsluha vcelku rychlá, pivo dobré, ceny ujdou.

zavazal [28. únor 2009 | 04:09]

Pohodovej podnik určený většinou pro studenty. Zde je vidět snaha podnik neustále
vylepšovat. Zahrádka před podnikem je výborná a točená zmrzlina v letních měsících naprosto
super.

xaero [18. prosinec 2008 | 13:26]

Výbornej podnik na kalby s kamarádama, ale i na posezení a pokec. Pivo v klidu
barmani/barmanky taky v klidu. Ceny přijatelné a taky jeden z mála podniků kde není problém
si koupit kusovou cigaretu nebo moodsku (cigarela). Každý pátek akce, karaoke stojí za
vyzkoušení :D

pichy [28. srpen 2008 | 22:40]

Jekyll mi bohužel stojí v cestě ze školy, takže už sem tu taky něco utratil, ale upřímně to tu
nemam vůbec rád. Poloha je holt poloha:-)).

jochy [26. srpen 2008 | 12:20]
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původně u stromu, pak 24 a dnes již mystický jekyll. obsluha pouze na baru ale slušná a
rychlá, pivo výborné za rozumné ceny v centru města. interiér malinký, možná právě proto
takhle kouzelný. dobrá volby

thierry [3. březen 2008 | 09:55]

pohodovej podnik na popiti par piv s par kamosema... toho mista je tu ale malo...!!! ale pivo
dobry :)

SNIKERSKA [30. leden 2008 | 10:22]

no je to tu celkem v pohodě deti sem nechodí ale je tu málo místa na tolik lidí... to je velká
škoda

Y [7. prosinec 2007 | 16:02]

Vecne narvano a vydejchano. Pro hraje vyborna poloha na krizovatce U prace. Kvalita piva
pokulhava. Hlavni plus jsou ruzne alko slevy/akce.

Vladimír [1. prosinec 2007 | 16:26]

Nic moc podnik, dřív to zde bejvalo daleko lepší. Zatsavim se zde tak v noci cestou domů. V
létě tady ale není špatný posezení před vchodem. Musím taky ocenit místní hermelínky...

Chico [23. listopad 2007 | 19:16]

Jekyll mě nezaujal, nemá žádného osobního ducha. Je to přesná ukázka, že záleží hlavně na
místě podniku než na jeho kouzlu, lidi sem chodí hlavně, protože je to na Americké u pomníků.

Johnny [21. listopad 2007 | 22:37]

Takový pajzl, který vítězí vynikající polohou. Sám ho nevyhledávám, ale občas tam člověk
skončí. A není to zase tak zlé, jen člověk musí přijít už trošku v náladě. Přes den nebo na
začátek večera je pro mne ale Jekyll tabu. :)

misaMisova [8. listopad 2007 | 21:31]

Obcas jsme tam zasli po skole na kafe, ale je to pajzl. A od jiste doby bych tam uz nesla na
zachody... :))

Vrky [29. říjen 2007 | 16:49]

WOW... Nejlepší klub v Plzni!!! Zařízení hospody je dobrý, každej tejden nějaký akce, obsluha
je super, chodí sem dobrý lidi... Vždycky když jsem jdu, tak toho nelituju... Jsou tady skvělý
fotbálky... Prostě no. 1:)

Matci [21. říjen 2007 | 20:19]

Mno, tak tady jsem celkem často a ráda:-). Je to tu fajn, hlavně lidi... ale občas moooc
vedro...fotbálek bezva a akcičky eště lepší...;-)

deny.gat [22. srpen 2007 | 19:01]

zahrádka to jistí.

maxinquaye [26. červenec 2007 | 13:24]
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podivny, maly. zadnej "duch", takze sem chodi tak rozdilny typy lidi. ale ma otevreno v nedeli
do noci

BuFu [8. červenec 2007 | 11:00]

jo je to tu dobry možna hodne nahlas musika ale pivo super a fotbalek taky neni špatnej bude
se vam tam libit

Vasek [28. červen 2007 | 12:12]

Zdravim včera co jsem se tam zas po čase stavěl na koncíku SEBEVRÁN a u té příležitosti spil
i ty 3kilča z výhry musím zlepšit své hodnocení :-) Je to faj klubík, kde pouštěj dobrou muziku a
i koncertík byl super, točej dobrý pivko a obsluha je pohotová a příjemná - jen když je tu víc lidí
nedá sče tu moc pohybovat, je to malej klubík, ale na správném místě!!!

gambrmen [10. červen 2007 | 17:46]

Po dlouhe dobe me vilozene chutnal G10° a to prave zde! Jinak me je to tu prijemnejsi pres
tyden kdyz tu neni narvano, kdo ma rad rusne podniky tak se mu tu asi bude libit i v patek..
Problem je tu ale vetrani, respektive ten vsudypritomny pruvan, kterej nekterym lidem (mě ne)
obzvlaste tem co maji problemy s ledvinami vadi.

Vohry [4. červen 2007 | 19:33]

Podnik s vynikajícím umístěním... A pomlouvat ho rozhodně nebudu protože jsem sem dostal
peníze na útratu od Pilsnerpubs:)

Ayla [8. duben 2007 | 12:53]

Příjemné místo.. jen nejnovější nápad obsluhy-růžové košile-mě nějak nenadchl....

Shotice [7. duben 2007 | 13:38]

Máloco jde zkritizovat je tam občas fajn hudba, akcičky na pití  a semtam fajn kapela... a
pobavite se jak v zime tak v létě ve dne i v noci.. Snad jen občas dostat se k baru je o boji.

Michal [29. leden 2007 | 23:52]

Pro pivaře: G10 nic moc ale ten Prazdroj to nedoporučuju, protože si ho tam moc lidí nedává.
Jinak v létě je tam nedejchatelno (možná i 30°C) což pivu rozhoně neprospívá (a dejchání taky
ne) v zimě se aspoň můžete jít schladit ven. Jinak plusem je zahrádka a většina barmanů,
který jsou v pohodě.  Tak tam je konečně nějaká klimatizace a už tu neni tolik dusno. Dokonce
přibyl druhej fotbálek.

wee [28. prosinec 2006 | 14:43]

Jekyll je opravdu kvalitní hospoda. Příjemná a zábavná obsluha, dobrá muzika, skvělej
utopenec i hermelín a hlavně výjimečné parties, které snad jinde v Plzni nenajdete. Čas od
času konzíky dobrých kapel a sem tam akce s nějakým tím drinkem zadarmo. Navíc se Jekyll
pořád rozšiřuje, k původní jedné místnosti přibyly další dva salonky a díky tomu i jeden
fotbálek, což rozhodně neni k zahození. A dokonce jsem někde zaslechla, že i klimatizace je
hotová, tak snad už ty léta nebudou tak horký.  Velký dík patří majiteli, který má spoustu
úžasných a jedinečných nápadů, jak z obyčejné hospody udělat místo plné zábavy.

pavliCZECH [11. listopad 2006 | 13:29]

Neni to zas tak špatná hospůdka...:-))))))))
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Snap [9. květen 2006 | 18:33]

Klíčová zastávka cestou na hlavní autobusové i vlakové nádraží :) dobré muzika, posezení +
wifi připojení :o)
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