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Hi-Fi klub

Adresa: Náměstí republiky Kategorie: do klubu
Plzeň - Centrum III. cenová kategorie

Telefon: +420-607-777-002 (do 20kč/pivo)

http://hifi.komunita.net

Privátní klub České společnosti elektroniků s pravidelnými veřejnými produkcemi živé hudby
ve stylu folk & country. Jsou zde dostupné tyto extras: šipky - kulturní akce. V podniku se točí
Gambrinus 10° - Plzeňský Prazdroj  - Svijanský Máz 11° - Svijanský Kvasničák 12,5° -
Svijanská Kněžna 13° - Radegast Birell  - Gambrinus Excellent 11°.

Komentáře

Maestron [22. září 2011 | 14:17]

Tak tady jsem strávil mládí a vypil grandiózní množství piva. Pohodová atmosféra, kde se
schází Plzeň jak jí mam rád.

Agamator [9. leden 2011 | 12:40]

Super hospoda v centru, příjemná obsluha, super pivo za rozumnou cenu, dokonce i ty Svijany
mi tam chutnaj. Ideální místo kde odstartovat velký středeční večer :-)

ksakru [20. listopad 2009 | 18:02]

Hifáč je dobrej ojedinělá atmosféra a dobrý pivko , mě se tady líbí.

Šíma [8. listopad 2009 | 17:04]

Ahoj osobně si myslím ,že Hifi je ojedinělá záležitost, kterou vám mohu osobně jedině
doporučit. Pokud nejste navoněný prdelky máte jedinečnou příležitost zažít rozhodně nevšední
zážitky. Nekonfliktní kamarádská atmosféra kterou klub vyzařuje je zde tou opravdovou
devizou kůli které stojí za to přijít! Obsluha Milá a příjemná, ceny velmi podprůměrné a kvalita
nápojů na dobré úrovni ! to wc no chápu! Dobrá rada nebuďte dobytek a bude to vypadat líp!
Doma jistě na zem nemočíte a neničíte vybavení wc ! Klub je v prostorách které mají jisté
architektonické zvláštnosti a komu vadí,že profil dveří je níže než je běžné tak může jít jinam!!
Mám 2 metry a nemám problém!! Na závěr: Hifi klub vám všem můžu jen doporučit !! Kdo
neuvidí neuvěří!!!

oooo [1. červenec 2009 | 12:27]

I kdyz to na fotkach mozna nevypada, je to pajzl. Jo a jestli byste tam chteli presto zajit, tak
pozor na hlavu az pujdete dolu po schodech....

spachtle [23. červen 2009 | 00:36]
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Dosti specifická plzeňská hospoda, která se po rekonstrukci trochu zvedla, předtim to byla
taková docela humus putika. Rozhodně stojí za to zkusit. 3 hvězdy

Jeník [17. březen 2009 | 18:41]

Příjemný klubík, jen škoda, že se zde čepuje ten v poslední době odporný Gabrihnus.
edit:17.3.2009 Tak myslím, že po rozšíření točeného piva na sedm druhů už si jistě vyberu...
Určitě teď častěji navštívím tento příjemný klub.

Haninka001 [15. únor 2009 | 12:45]

Na první pohled nic moc.. přišlo mi to trochu ušmudlaný.. záchody strašný... ale po pár drincích
za suprový ceny a při kytaře je tam príma atmosféra, barman milej, takže dobrý

m@estro [29. leden 2009 | 16:49]

Takový nekonvenční, undergroundový. Výborný jsou koncerty a pivo je taky dobrý. Občas neni
špatný brnknout si na kytáru. Štve mi, že je tam furt plno, nedýchatelno, a že pořád musim
chodit na bar. Docela mi se 190 cm po více pivech dělá problém chodit nahoru a dolů po
schodech.

Jena [5. leden 2009 | 18:28]

Hifac je specificej sklepni podnik, u kteryho nelze rict dobry nebo spatny. To musi kazdy sam.
Rozhodne je to spis surovejsi klubik nez nacancanej bar. V interieru se razem ocitnete v
Basnicich se Stepanem a Mireckem na komunisticky koleji. Ale da se, i kdyz ja osobne beru
Hifac spis jako zachranny posledni pivko nad ranem nez ze bych v tom sklepe dokazal
vysedavat hodiny.

Blueflanker [16. prosinec 2008 | 19:35]

Nikdy jsem tento klub nemusel, ale před nedávnem jsem sem zavítal a musím říct, že se
proměnil v parádní podnik s příjemnou atmosférou, širokou nabídkou piv za rozumnou cenu a
také nabídka koncertů je velice zajímavá. a za Gambrinus 11ku bod navic

fairysek [18. září 2008 | 21:47]

svým způsobem hodně charismatické místo

Chico [17. září 2008 | 16:00]

Dříve dost hnusná nálevna. Za tu dobu co sem tam nebyl, Hifáč opravili a stal se celkem
dobrým podnikem.

Lavelin [16. září 2008 | 21:10]

Perfektní a pohodová hospůdka. Půjčí vám kytary, harmoniku, bubínky, případně i piano:)fajn
koncerty, fajn lidi, fajn pití, skvělá obsluha. Nic pro snoby alfáky.

jochy [31. srpen 2008 | 23:54]

Hifáč, co dodat, někdo tvrdí že po rekonstrukci se prostředí hodně zlepšilo. No nevšimnul jsem
si, občas tam není skoro vidět jako v klasické sklepní hospě kde ventilátory nestíhají a čistota
prostředí taky není silnou stránkou. Na druhou stranu chutné pivko a příjemná obsluha.

Y [8. duben 2008 | 15:51]

EDITED: Pivo, jak kdy. Ventilacka obcas nestiha prival dymu, ale nic co by se nedalo vydrzet.
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Po pulnoci se vzdy zabava zacina rozjizdet.  

kikina [11. prosinec 2007 | 14:03]

po rekonstrukci o 100%lepsi... uz se tam da dejchat, tez velmi prijemni barmani jsou plusem:)

Johnny [19. listopad 2007 | 20:08]

Když se mi chce vegetit, jít s někým pokecat, pomoct barmanovy s točením piva a prostě
bezstarostně zakalit jdu sem. Ovšem když zrovna nemám takovou náladu, přijde mi prostředí
tohohle podniku docela otřesné. A to se jenom tak nestává... Asi srdeční záležitost... Super! :) 
Aktualizace 18.11.07: Hi-fi si byl sám dobře vědomý toho, jak asi působí na ne-štamgasty a
nově příchozí, a tak svou rekonstrukcí naoko ztratil tu značku "Odporný smradlavý pajzl".
Naštěstí tam stále chodí ty samí lidé a i ta vegetační atmosféra, kterou mám tak rád, zůstala. A
možná se teď nebudou nově příchozí otáčet hned pod schody na podpatku a utíkat. :)

Vladimír [18. listopad 2007 | 12:11]

tak konečně otevřeli zrekonstruovanej hifi- snaží se hrát si na něco luxusnějšího, ale naštěstí
je to pořád ten samej zatuchlej sklípek (i když tam konečně udělali nějaký větrání). navíc začali
točit plzeňskou dvanáctku a černý pivo. prostě paráda!

misaMisova [4. listopad 2007 | 12:33]

Podle me je to jedna z nejhorsich putik v Plzni, ale je to jen muj nazor :)

Petromila [31. říjen 2007 | 20:32]

Tak tohle je pořád ještě klasika. Taky už jsem tam nějakou tu dobu nebyla, ale zažila jsem tam
několik srazů z elektroprůmky a ty děláme každým rokem. Teď už ale bohužel ne tady, mělo to
atmosféru. Jídlo tam ale nedělali ani studený - že by se něco změnilo? Křesílka pohodlná,
kytárky vítám, obsluha je taky OK. Jen to modřinový vstupní schodiště a záchody nahoře nic
moc, obzvlášť, když už má člověk upito.

Vrky [29. říjen 2007 | 16:31]

Tak tady to stojí za to... Je to takový obyčejný, vejde se hodně lidí ke stolu, pivo dobrý... Na
vožíračku je to prostě ieální!!!

Pan Tomas [14. září 2007 | 19:29]

Dost štamgastovská záležitost. Atmosféra je podivuhodná, a to jak pocitově, tak i čichově -
sklepík je trošku plesnivej. Ovšem minimálně za návštěvu to stojí. Na schodech bacha na
hlavu.

viliam [8. červenec 2007 | 22:32]

hifáč je fajn nálevna, kde se za pár korun zkalíte do němoty.. dýchá tam taková ta nostalgie..
parádní místo, parádní sklep, parádní ceny.. doporučuji.

Kostěj [3. červenec 2007 | 16:22]

Vypadá to tam dost příšerně, děsivě to tam smrdí a hudební zaměření klubu (převážně
country/folk) mi taky nic moc neříká. Prostě do Hifáče jen v nejvyšší nouzi.

L@D@ [22. květen 2007 | 11:50]

Urcite se vyplati tam zajit, podobnej klubik sem jeste nevidel... proste pohoda :-)
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Vasek [11. květen 2007 | 14:20]

Hifáč je hifáč, na ten se nedá zanevřít, jen mi štve že pořád zdražujoupivo i zde, kde se držel
standard pod průměrem a na kvalitě to nebylo znát...

Vali [27. duben 2007 | 12:03]

V Hifáči potkáte vždy příjemnou obsluhu, dokonale funkční šipkomat a lidi ochotný ničit si u
kytary hlasivky až do raního kurpění. Koncerty tady najdete úplně všeho druhu (převážně folk)
a není problém uspořádat koncert vlastní. Co se týká nízkého průlezu dovnitř, je to jen otázka
zvyku :-).

Saaczech [17. duben 2007 | 14:37]

Jo "Hifáč" je moc dobrý místo! Chodí tam v pohodě lidi, pivo dobrý a hlavně vynikající
nakládanej hermelín.

Nias [14. duben 2007 | 16:30]

Hih.. poslední doboou se tam ta muzika dost střídá. Ale jinak mam Hifáč ráda. Je to příjemné
místo... co se týká lidí není nijak "vyhrazené" takže se tam dá potkat leckdo.

Ayla [8. duben 2007 | 12:48]

Pohodovej klub... přes den tu trochu hapruje hudba.. jedno CD stokrát jinak... ale křesílka jsou
dokonalá... a koncerty jsou tu skvělé.

gambrmen [22. březen 2007 | 22:47]

Majdalena: ja to mel podobne, rodice me sem brali jiz v hodne ranem predskolnim veku
(vlastne to tam nasi kdysi zakladali, takze tam mame jeste rodinej kapital ve vysi nekolika
100Korun Ceskoslovenskych v podobe tech uzasnych kresilek:-), za tech 20let se to tam temer
nezmenilo, jen bar se trosku zkratil a hlavne driv se nekourilo v hlavni(zadni) mistnosti.

jus [22. březen 2007 | 19:57]

výborný podnik, navštěvujem vždy nejdřív po půlnoci, kdy nálada vybízí ke zpěvu, což zde s
půjčenou kytarou a partičkou zpěvuchtivých jedinců není problém. výborná atmosféra a
pohodoví lidi, ačkoli vybavení nic extra. poslední dobou možnost mezinárodních kontaktů se
zahraničními studenty a studentkami :-) .. středy

Majdalena [21. březen 2007 | 16:09]

Do Hifáče jsem chodívala s tatínkem ještě jako capart do klubu radioamatérů a elektroniků a já
nevím, koho ještě. Dneska už je to o něčem jiném, ale je to dobrá putika, zvlášť když tak
zrovna koncertuje nějaká fajn kapela.

nasa [30. leden 2007 | 22:36]

tohle je klub pro maly lidi, jako jsem ja - my tam nemame problemy se vsupem :-)) pokud
cloveka neodradi muzika (preci jen ty kotlikari nejsou pro vsechny stravitelni), tak bude mit
problem odejit - at uz kvuli prijemne obsluze, nizkym cenam, ci pohodlnym gaucum...

Beny [11. listopad 2006 | 19:32]

Hned při vstupu si dejte velký pozor na strop, jinak budete mít motáka dřív, než si vůbec
stihnete dát pivko. Pokud se vyhnete první nástraze, dole u baru si dejte pozor na další- pokud
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zrovna hraje šipky někdo méně zručný, mohl by vám vystřelit oko. V samotném klubu si pak
jen dejte pozor na pohodlné gauče- svádí k únavě a ke spánku.

Cheater [19. říjen 2006 | 09:17]

Chodíme sem na koncerty, hlavně Stopy sešlapanejch bot. Malé, ale pohodové a útulné

Petricek [9. říjen 2006 | 18:31]

Hospoda s hezkym prostorem, ale neni domysleno odvetravani.. Tudiz po nekolika hodinove
navstve se stanete tezkym pasivnim kurakem..

Andy [8. září 2006 | 17:16]

Ja osobne proti hifi nemam vuuubec nic, na nizsi strop si clovek zvykne, zelena se tam nikdy
nezkazi, chlast tam tece proudy, posledni dobou nastesti uz zase pani kitariste cim dal tim
casteji berou kytary do rukou, ceny jsou velice prijatelne a z obsluhou jsem spokojen na
miliardu procent :) je to proste sama chvala :) P. S.: prijdte a mozna vam i natocim ;) .

pavliCZECH [31. srpen 2006 | 17:52]

"Hifáč" mě docela baví. Pokud tam teda není koncert ňáký ohníčkový kapely. Plno je akorát v
pátek a v sobotu večer (tak od 20:00). Jinak je tam boží klid a příjemně tam můžete s
kamarády zabřednout do svých filosofických úvah...:-)

Spidu [29. srpen 2006 | 19:30]

Je to zase "stylovej" bar.... prostě takový 60. léta tak to sem chodí, ale co, každej má něco, je
tam hlavně klid a pohodička

znudíno [15. červen 2006 | 18:30]

Když nevíte coby, hifáč to jistí. Klubík, kde vás nechají sosat dvě hodiny rybízovej džus,
zatímco všichni ostatní sladce spí v křesílkách z dob tatíčka Masaryka... a v šest ráno se vám
velmi příjemná obsluha ještě omlouvá, že musí zavřít. no a ten vstup...... to k tomu patří.
Vždycky, když jdu z hifáče, bolí mě hlava :-)

TONY [31. květen 2006 | 09:21]

Jedna jediná výhrada je taky ke vstupu, to je o uražení palice, to samé když se de na WC. V
podnapilém stavu pořád chodit do a ze schodů to taky nic moc :)

ambiente [28. březen 2006 | 17:33]

Vcelku bezproblémový klubík v blízskosti náměstí, nicméně atmosféra se tu zdá být dosti unylá
a v jinak pohodlném křesle je to pak na usnutí. Jinak samozřejmě pozor na hlavu při příchodu:)

Bible [26. únor 2006 | 19:25]

I když tam mají celkem hnusný pivo, musím dát 5 hvězdiček. Asi to prostě bude těma lidma, co
se tam scházejí. Velkou výhodou je někdy velmi dlouhá otevírací doba, v podstatě podle zájmu
hostů. Taky jsou tam šipky a na baru umí servírovat "kofilu" :) Akorát nedoporučuju
navštěvovat tenhle podnik v pátek 13. ;)

dikobraz [9. únor 2006 | 15:15]

..při každé návštěvě  mi boule na hlavě z tohoto podniku povyroste.Musím si holt
povzdychnout!Ale kdyby ty záchody nebyly venku tak by to bylo docela fajn.  
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Zunic [31. leden 2006 | 23:44]

Hi-fáč je dobrej na poslech živé muziky. Jinak celkem zajmavě vyřešenej interier. 80%
vybavení se skládá z kancelářského nábytku z 80 let. Hosté jsou z 80% uzavřená společnost.  

Pony [20. prosinec 2005 | 15:04]

Hlavně pozor na hlavu při vstupu a výstupu z hospody. Je to dimenzované na člověka asi tak
1,5 metru.
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