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Plzeň - Centrum III. cenová kategorie

Telefon: +420-776-328-958 (do 20kč/pivo)

http://www.100dolla.cz

V těchto prostorách se v současné době nachází No Limit Bar.

Music Club 100DOLLA nebo chcete-li Stodola je mladý a dynamický klubík, svého druhu
jedinečný. Schází se zde především mladí lidé. Příjemná obsluha, fotbálek a dobré pivko, to
vše navozuje pohodovou atmosféru. 
Otvírací doba: po - čt: 17 - 01; pá- so: 18 - ? 
Pro lepší orientaci ukázka hudební politiky: 15% punk, 15% hip-hop, 10% ska, 10% reggas,
10% HC, 10% rock, 10% disco, 10% house a 10% techno. 

UPDATE: 100dolla má nový slušivý interiér. Jsou zde dostupné tyto extras: fotbálek - kulturní
akce. V podniku se točí Kofola  - Gambrinus 10° - Plzeňský Prazdroj  - Svijanský Máz 11°.

Komentáře

Wodpad [17. srpen 2010 | 12:30]

SUPER KNAJPA !!! Trochu dražší pivko ale super bigbíty !!! Doporučuji !!!

hard [4. červenec 2010 | 13:22]

Na malé koncertní akce je to  v pohodě místo. Jinak je to spíš místo omladiny s kšiltama.

Kiss [18. listopad 2009 | 11:06]

Velmi free prostředí, pohodová atmosféra, obsluha pouze na baru a při koncertech
nevychytaná akustika, jinak dobrý.

Blueflanker [21. duben 2009 | 19:20]

Drive docela peknej podnik, dnes jiz spise hruza a des. Osklive pivo, divni lide nemluve o tom,
ze 100dole se nedari podle meho ani naplnovat program v hudbe a razi vicemene hip
hop(mozna se pletu)Ja osobne chodim jinam, ale pokud jste privrzenec podobne hudby ci
kultury popripade tam mate kamarady, tak si o jednu hvezdicku pridejte

pichy [8. srpen 2008 | 23:04]

Moje první a poslední návštěva --> do uší hip-hop, pivo nic moc, ale fotbálek to jistí.

Verunin [20. červenec 2008 | 20:58]
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100dolla je fajn na koncerty, ale moc se nehodí na normální posezení s partou-můj názor.
vždycky, když sem tam byla, pouštěli jedině hip-hop a jemu podobnou hudbu, proti gustu
samozřejmě nic-ale nesouhlasím s rozpisem hudby, která tam má hrát, punk, reggae, ska, HC
sem tam neslyšela hrát opravdu nikdy (s výjimkou živáku teda..). taky mi připadá, že hudba je
hodně nahlas (opět-při koncertu to je skvělý, ale neslyšet vlastního slova při hudbě \"z
cédéčka\" není moc příjemný...). jinak proti pivu nenamítám nic, točená Kofola je velmi fajn. :)
obsluha milá.

Iks [26. červen 2008 | 13:37]

Nevim nevim, když ho otevírali možná tři hvězdy, to co je tam teď, to je odpad z klubu, který to
byl předtím. Pivo je dost hrozný, takovej patok, zrovna tak jako většina lidí, co zde potkáte (tím
nechci urazit všechny, věřím že sem píšou normální lidé). Neustále jsem se cítil v napětí a v
obležení kdejakých bezmozkých namakanců. Hrajou hrozně. A vzduch? Připomíná mi to staré
céčko na americké, ale tam se alespoň něco dělo, a nestáli jste pořád ve dveřích.

bokry [31. březen 2008 | 19:29]

Docela fajn klubík s pohodovejma lidma... pivo fcelku normál tagže pitelný ale pro gurmány
pitelný aš po apsintech a hodně k ránu... fotbálek hratelnej záchod použitelney tagže fklidu...
vopčas supr syrový konzertíky... hiphop je hnus ale svoí základnu má tagže ží a nechey žít...

Chico [29. únor 2008 | 13:54]

Menší klubík, nedaleko náměstí. Úprava interiéru mu sluší, ale hipihop koncerty sou mínus,
jinak se tam občas najde dobrá akcička. Viz naše PilsnerPubs party! Pivo průměr, ale když je
Klášter, to je jiná.

Y [7. prosinec 2007 | 15:40]

Dosti stisneny prostor, napoje za rozumne ceny ale pivo nevalne kvality. Rozhodne nepotesi
zhuleny barman, ktery skoro nezvlada pocitat utratu.

Vrky [30. listopad 2007 | 23:03]

Párkrát jsem tady byl, pivo bylo pokaždý hnusný... Určitě to nepatří mezi moje oblíbený kluby..

fousatýpánsbříškem [5. listopad 2007 | 13:37]

takovej kinderklub několikrát už sem tam dostal fakt hnusný pivo

Janinininka [22. říjen 2007 | 10:12]

Tady chodím moc ráda, nekdy i dobré koncerty, jinak dobrá obsluha za barema všechno :-)

čajda [10. říjen 2007 | 17:09]

Jo celkem ujde

nathan [24. září 2007 | 18:43]

Hezke fodbalky. pivko my tam moc nechutnalo. docela heske prostředí  obsluha se my ale
moc nelíbyla. 

miškin [4. září 2007 | 14:22]

no je to spíš pro mladší ročníky než jsem já. přivítal bych více rockové muziky.
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gambrmen [20. květen 2007 | 15:29]

Akusticky to opravdu neni idealni, a sloup pred podiem take neni zrovna praktickej.  Koncerty
OK, ale jen tak na pivo nebo posedet bych tam nesel.

Vasek [17. květen 2007 | 11:52]

Dobré prostředí na menší koncerty, dobrý pití a celkem hezké prostory .

Nias [14. duben 2007 | 16:19]

Dá se tam narazit na hodně zajímavé akce, ale jen tak na pivo bych tam nešla-až moc často
tam narazím na hip-hop nebo disco. Souhlasím, že akustika je mizerná, ale co se týká
vystupujících kapel-nemůžu si stěžovat.

Ayla [8. duben 2007 | 12:50]

Pokud tu zrovna není hip-hop tak se to dá.. na koncerty poněkud málo místa... a zelená clona
mezi dveřmi je taky zajímavá.

Shotice [7. duben 2007 | 13:51]

hnus pivo a divná obsluha i lidi.. tohle místo není útulný ani klasicky klubový- je to takovej
pokus o klub... pro děcka

pavliCZECH [7. říjen 2006 | 15:26]

100dolla je výborný klubík, i když z vlastní zkušenosti mohu říct, že akusticky je na tom klub
mizerně, nehraje se zde špatně. Pivo normal. Blízkost spojů mhd. To vše dělá ze 100dolly
dobré místo pro koncert i popití.

Spidu [29. srpen 2006 | 19:39]

Joo, tak stodola je fajnová =), posedíte pokecáte... mužete si poslechnout fajn muziku... jen si
nejsem jistej jesli si to s něčim nepletu ale jesli ne tak je tohle fakt v pohodě, sice tam bejvá
hodně lidí a někdy až nacpáno ale je to fuk

Petricek [28. srpen 2006 | 16:37]

Jednou tam meli problem s odpadem, tak se z koncertniho salu razem stal prasecak, ale
sikovny instalater behem chvile vse opravil a prived to do puvodniho stavu.

Stinin [24. únor 2006 | 10:57]

Moje zkušenosti jsou jedině v tejdnu a to až po té co nás z jiných lokálů vyhazovali. Tady se
přes tejden zavírá asi v jednu, takže taky nic extra. Pro lidi ve věku 20 a výše, kteří se
nezapoměli v pubertě, to asi není zrovna super podnik. Hodně místa k tanci, ale málo k sezení.
Už jsem viděl lepší music cluby.

Beny [20. únor 2006 | 10:32]

Příjemný klubík na pohled, někdy se zde ale vyskytují zajímaví živočichové. Na koncerty bych
rovněž doporučoval chodit jinam, ať už kvůli akustice nebo kvalitě kapel.

Pablo [15. únor 2006 | 20:02]

Celkem dobrý podnik na pařby, a obzvláště kinderparty mezi osmou a desatou stojí za to,
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leckerý pedofil by se cítil jako v ráji:)))  Ale jinak koncerty jsou tam parádní.

ambiente [14. únor 2006 | 18:17]

Dobré je, že se zde uplatní i mladé a začínající kapely, takže si můžete poslechnout, co ještě
neznáte. Jako nevýhodu bych viděl poněkdu mladší věkové složení (v pátek) a zálohu na sklo
po 20.00!! Ale jinak přes týden (př. čtvrtek) v pohodě...

Fiky [2. únor 2006 | 21:48]

Celkem pěkný klub, ale cítil jsem se tam trochu jako na základní škole. Na druhou stranu tam
chodí pěkné holky, ale pánové kšiltovku s sebou, páč jsem tam žádného kluka bez ní neviděl
:-)
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