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Runway

Adresa: Žlutická Kategorie: k tanci
Plzeň - Košutka III. cenová kategorie

Telefon: +420-773-528-574 (do 20kč/pivo)

http://https://www.facebook.com/RunwayPlzen/

Hudební klub Runway sídlí v objektu Remus na Košutce. Každé úterý od 21 do 23 hod probíhá
tzv."Veselá dvouhodinofka;-)". Tato radostná chvilka spočívá v poměrně výrazných slevách na
vybrané nápoje jako je třeba rum, jablíčko, fernet, skin (všech barev:-o) a jiné veselé drinky.
Jsou zde dostupné tyto extras: fotbálek - kulturní akce - letní zahrada - TV/projekce. V podniku
se točí Gambrinus 10° - Gambrinus Excellent 11°.

Komentáře

gary [14. prosinec 2010 | 21:17]

Byl jsem zde poprvé, nikdy jsem se neodvážil vzhledem k referencím mých kamarádů. Ale
nebylo to až tak hrozné, prostředí tedy starší, ale ještě to šlo. Obsluha perfektní. Hráli 90. léta
a ta já můžu. Pivo nijak zázračné. Ceny docela dobré. Bylo zde poměrně narváno, což zde jak
sem slyšel už je vzácně.

Kiss [8. září 2010 | 20:59]

Nu co k tomu dodat, spíše kinder párty s Dádou Patrasovou a klub pro vinické mládí!

gambrmen [14. prosinec 2008 | 00:27]

edit listopad 2008: Detsky diskoteky se uz asi nekonaj ale je to tam stale desny. Netoci uz ani
cernej ani svetlej budvar, netoci uz ani Kelta, ani Prazdroj, ani Mastera tak jen Gambrinus
kterej je zde obzvlast hnusnej +Plzen v lahvi. Je zde priserne nakoureno a je to proste pajzl.
Live koncerty jiz jen vyjimecne.  ____ Kdyz uz se tam konecne kona nakej dobrej koncert tak
tam na hosty bez vahani a hlavne bez duvodu klidne vytahnou bejzbolovou palku, udajne se ji
neboji ani pouzit! Dost se to tam zkazilo....

maschleee [29. březen 2008 | 01:02]

ale jo.. byla dobrá.. zažila jsem tam toho dost, hlavně dobrýho, zábava a tak,, ale nějakej ten
pátek už tam nechodim a dost se to změnilo.. stálý štamgasti jsou fetáci z lochotína a ty jsou
fakt dost..

Vasek [17. květen 2007 | 12:11]

Prostorný veliký klubík, kde je možnost živých koncertů - mě se tu celkem líbilo...

tuner-xxx [25. březen 2007 | 21:46]
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skvelej podnik, pivko super, obsluha na jednicku, pekna hudba, kvalitni DJs, super fotbalek,
takze davam 5*

djPitriS [25. březen 2007 | 14:45]

Tenhle klubik jsem zacal mit moc rad, mam to par kroku, pivko dobry, obsluha se kterou si
krasne pokecate a zastupy romu, ktere tu zminujete podemnou uz jsou davnou minulosti. Neni
nad to zajit si vecer na to jedno a fotbalek :).

Ew [18. únor 2007 | 12:23]

porad sem slysela, zhe je to tam strasny a hafo romskejch obyvatel.... kdyzh sem tam jednou
zkusila zajit, tag me to docela prijemne prekvapilo, potkala jsem tam par znamejch, siroko
daleko zadnej rom... tagze ja s timhle podnikem zadnej problem nemam

večerníček [23. leden 2007 | 19:37]

Tady to šlo opravdu hodně dolů. Pamatuju si když znovu otvírali to jsem to tam měl moc rád,
ale teď. To co se tam děje, opavdu, taková malá Elektra. Jediný co ještě tak nějak jde jsou
koncerty, na který se platí vstup a to působí jako filtr na ty "slabší" co to tam navštěvujou
normálně.

wee [13. leden 2007 | 16:26]

Naprosto šílené.. Své děti bych tam nikdy nepustila, radši elektra, než tohle. Je to zapadlé,
pofidérní a vůbec se mi to nelíbí. Diskotéka pro děti, jejichž rodiče asi za moc nestojí, bez
urážky.. Příšerné!!

Spidu [8. červenec 2006 | 22:38]

Nikdy tam nechodte je to hruza a děs, nic horšího, no možná elektra ale je to tak nastejno, dal
bych -5 hvězdiček... nejsem žádnej rasista ale to co tam chodí... hlídejte si peníze a vaše věci

TONY [31. květen 2006 | 09:41]

Já sem tam měl čest být dycky pouze na uzavřené akci a to se mi tam doceal líbilo. Mám na
mysli srazy xchatu. Ale normálně je to hrozná diskotéka plná spoluobčanů, takže návštěvumu
mimo uzavřené akce nemůžu doporučit.

L@D@ [12. únor 2006 | 00:33]

Snad nejhorsi music club v Plzni... takhle by to rozhodne vypadat nemelo
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