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Lucky Bar

Adresa: Klatovská Kategorie: na bar
Plzeň - Bory III. cenová kategorie

Telefon: +420-377-423-277 (do 20kč/pivo)

Celkem pohodový sportovní bar na Klatovské třídě. Velká
projekce je vhodná ke sledování sportovních přenosů. 
Jsou zde dostupné tyto extras: šipky - internet/Wi-Fi -
TV/projekce. V podniku se točí Gambrinus 10° - Kozel
12° - Gambrinus Excellent 11°.

Komentáře

Agamator [9. leden 2011 | 12:31]

Ale jo, pro tuhle hospodu mám slabost, i když tento \"nonstop\" má každý den ve dvě v noci
\"inventuru\" a je zavřeno.

Bulldozzer [17. listopad 2010 | 11:57]

Tuším jediná nálevna, kde je v plzni točený Kozel 12

spachtle [23. červen 2009 | 00:06]

Spíše podprůměr, přestože dřív to byl docela slušnej podnik. S klukama zajít na pivko jo, ale
určitě ne strávit tam celej večer. 2 hvězdy a to jen tak tak...

gary [24. duben 2009 | 11:16]

Před lety mě sem tahali kámoši na pivko po práci, už sem dloho nebyl, ale na víc jak krátké
posezení s jedním pivem to opravdu není.

Shotice [26. říjen 2008 | 10:54]

Kolem roku 1999 sem tak byla na jednom fajn koncertě k baru sem se nedostala.. Ale minulý a
tento rok kdy sem tam byla nucena strávit čas bych Lucky nikomu nedoporučila.. Interiér sice
není nejhorší ale obsluha a lidi kolem ... Ne díky!

pichy [28. srpen 2008 | 22:50]

Průměrnej klub. Nemam ho rád, ale dá se to přežít. Nevim, jestli už se tak nestalo, ale měli by
opravit záchody, byl to hnus.

SNIKERSKA [13. červen 2008 | 18:04]
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Tak to je hospůdka kterou znam velice dobře nedá se říct že by to tu bylo skvělí, ale s partou a
hracími automaty nebo fotbálkem se tu nudit nebudete..Jestli jste nekuřák tak sem raději
nelezte v mlze nikoho nenajdete..skoro se tu nevětrá..

Chico [20. květen 2008 | 12:40]

Nonstop na Klatovskej když nevíte kam jděte tam.

misaMisova [8. listopad 2007 | 21:32]

Nemam ho rada.

Vrky [29. říjen 2007 | 16:55]

Tady je to fajn... Vystoupim z tramvaje a už jsem pomalu vevnitř:) Párkrát jsme se tady byli
dívat na fotbale, atmosféra byla parádní... Doporučuju:)

nathan [24. září 2007 | 23:22]

dobrej bar. dají se tam celkem v pohode delat . oslavy mne osobne se tam moc líbí . pivko
dobre, obsluha take a co se tyče atmosfery ta je naprosto užasna.

čajda [22. září 2007 | 21:11]

obešel jsem uš hodne hospod a i music baru a tento je nejlepši doporučuji naštivit!!! ale jednou
jsem přišel sed jsemsi a čekam na obsluhu a ta nez me obslouzila tak to trvalo skoro 15 minut
a jinak je to ok!!!!!!

Willda [9. září 2007 | 00:48]

neuveritelne hnusny pivo a obsluha nejen ze  krade ale je neskutecne neprijemna

debrdy [31. srpen 2007 | 10:03]

Základna pro strojaře z přilehlé průmyslovky. Platí to hlavně pro ty z nižších ročníků. V prváku
a ve druháku sme se něco nachodili. Kvalita piva šla ovšem rok od roku dolů. Poslední moje
návštěva byla, když mi přinesli zakalené pivo... a to prosím nebylo kvasnicové:-) p

Milka [24. červenec 2007 | 12:15]

Prostě bar pro opilce a hráče:-)

viliam [8. červenec 2007 | 23:47]

v lucky to vždycky začínalo a nad ránem zase končilo.. jistota, že tam člověk může zvlhčit
vyprahlé hrdlo u dobré muziky v době, kdy už kapsa a spol zavřely, je lákadlo, kterému nelze
odolat.. P.S. brát si dyško sám je zlodějna, ale kdo nedá blbou desetikorunu dyška, tak s tím
bych vyrazil dveře..

Ozzy [12. květen 2007 | 15:23]

Jo, na střední jsem se sem něco nachodil. Bohužel bych řekl že v poslední době má kvalita
piva prudce sestupnou tendenci. Nicméně pro strojaře je to takřtka kultovní místo.

Vohry [14. březen 2007 | 13:26]

V tomto podniku sem se jednou děsně chytnul s obsluhující servírkou a jelikož to vůbec nebylo
mojí vinou tak mají u mě prostě negativní hodnocení za chování k hostům..
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novinka [30. leden 2007 | 15:34]

Jelikož jsem blízko Lucky chodila na střední, tak jsem se tam něco nachodila. Dřívější personál
stál za to, ale těď už tam špatně hledám cestu.

Danec [5. listopad 2006 | 12:11]

Mají dobrou 12ku ale ten barman vážně krade.

Snap [9. květen 2006 | 19:18]

Enrique Ondo: s tím barmanem jsme měli už také pár podobných incidentů !!! No vždy
nezbývá nic jinýho než to přejít a zapomenout na to. Ale určitě v tu chvíli to stojí za připomínku
a ještě mu to pořádně znechutit ... jinak celkem pohodový místo, dobrý pivko a hlavně když už
se odsud vyleze a pokud zrovna jede tramvaj tak se jede když nejede tak se dá vždycky vrátit
:o))) 

Votep [24. duben 2006 | 17:46]

Mě se tady teda žádná  příhoda s barmanem nestala, ikdyž je teda pravda, že ta obsluha je tu
taková všelijaká. Ale pivko v pohodě a když je to při cestě...

Enrique Ondo [17. únor 2006 | 12:50]

POHÁDKA O NEMILÉM ZÁŽITKU S NE/MILÝM BARMANEM: Musim se s váma podělit o svuj
zážitek z Lucky Baru. Vždycky se mi tam líbilo a když sem slyšel, že barman je nákej divnej,
tak sem se ho zastával, že mě přijde v pohodě. To, že tam byli dost agresivní hosti bych ještě
skousnul - dementi sou všude. Když sem ale šel platit, muj oblíbenej barman mi vrátil o 10
korun míň, tak sem mu o ně řek. Nejdřív to nechtěl pochopit a pak mi hodil desetikorunu se
slovy: "Taky se snad dává dýško!". Nezmoch sem se na jinou odpověď, než že "to neni
pravidlem". Měl pak ještě spoustu keců co maj/nemaj bejt slyšet. V podstatě mě okrad,
neomluvil se a ještě měl to drzost tohle říct. Z toho plyne, že Lucky Bar NIKDY více (a barman
je opravdu nákej divnej)!!!
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