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Májovka

Adresa: Klatovská Kategorie: sportbar
Plzeň - Centrum III. cenová kategorie

Telefon: +420-377-331-244 (do 20kč/pivo)

http://www.pizza majovka.cz

Sportbar Májovka je poměrně oblíbená a vždy vytížená hospůdka na Klatovské třídě. V letních
měsících je k dispozici venkovní terasa. Součástí Sportbaru Májovka je také sázková kancelář
Chance a Pizza. Bar je otevřen non-stop, otvírací doba sázkové kanceláře je každý den od
11h do 20h, v sobotu do 19h a v neděli do 18h. Jsou zde dostupné tyto extras: šipky - nonstop
- letní zahrada - ticket Restaurant - gastroPASS - Cheque Dejeuner - TV/projekce - rozvoz
jídel. V podniku se točí Gambrinus 10° - Plzeňský Prazdroj .

Komentáře

insurgentes [17. červen 2013 | 00:25]

Je mi jedno, že se tu dá v půl druhý objednat hnusná pizza, my tam byli v 5 odpoledne, a děs a
hrůza. Zahrádka bez obsluhy, jídlo prostě typickej českej blivajz, miliony položek a všechno na
jedno brdo, vrchol hnusu byly šťouchaný brambory (viz foto).

kokomil [27. březen 2012 | 20:55]

Proseděl jsem zde střední školu. Dnes dobře poslouží na \"ranní dojezdy.\" Strašnej pajzl, ale
společně s obdobným city barem na borech mi přirostl k srdci.

jochy [30. listopad 2010 | 21:28]

před několika lety v rámci středoškolských výprav nejlepší volba. Dnes se buď změnila
hospoda a osazenstvo, nebo moje priority.

hard [14. říjen 2010 | 23:42]

Zoufalý místo pro zoufalce.

gary [27. květen 2009 | 11:14]

Sem mě jednou vzal kamarád a to opravdu stačilo. Zakouřeno tak, že se nedalo dejchat. Pro
pivo si člověk musel chodit. O osazenstvu ani nemluvě, prostě, pizzu možná mají dobrou, ale
vevnitř bych jí rozhodně nejedl.

Kiss [25. květen 2009 | 22:48]

Kdysi oblíbený a tradiční páteční podnik, je dnes spíše lacinou a hlavně velice zakouřenou
nálevnou, ovšem pizza po pořádné kalbě zde večer vždy bodne.
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burnfly [13. listopad 2008 | 15:03]

pizza slusna, rozvoz a objednavky v pohode, vse v poradku, ale podnik samotyn celkem pajzl
kde riskujte ujmu

Shotice [4. říjen 2008 | 14:43]

Hlavně pizzu maj skvělou, jinak fajn nalejvárna. Ale společnost se tam dosti mění. Někdy
studenti, jindy metalisti, ukrajinci slováci ... mix všecho.

Hancici [30. duben 2008 | 20:11]

Výborné pizzy a navíc je to fakt stylový - Zasněná, atd..... Moc tam nechodím, nebo spíš, pár
let už jsem tam nebyla, ale rozvoz je fajn - vždy max hodka a fakt ňami ňami.... :)

Y [20. březen 2008 | 11:11]

Dost husta 4tr. Pivo tam ma podivnou chut. Zadny vzduch + parta agresivnich slovaku. Zkratka
a dobre pokud mate vostre lokte nebo jdete jenom na bedny je to OK, ale jinak...

thierry [19. únor 2008 | 13:03]

pivo jednou dobry, jednou nic moc... obsluha pomala (ale pekna) a sem tam skoro porad,
takze docela uchazejici :)

Vohry [22. leden 2008 | 09:33]

Byly doby kdy jsem do tohoto podniku občas zašel, bohužel s přibývajícím počtem obyvatelů
Slovenské republiky, kteří tento podnik hojně navštěvují klesly moje návštěvy na nulu.. Nejen
osazenstvo dělá z tohoto podniku opravdu \"děsnej pajzl\"

Chico [5. říjen 2007 | 16:51]

Odporněj pajzl!!!

maxinquaye [26. červenec 2007 | 13:39]

megapajzl. i v deseti stupnich je lepsi si sednout ven na zahradku, ta je docela slusna.  nekdy
mam pocit, ze redi pivo vodou (a nekdy dokonce, ze prodavaj vodu redenou pivem..)

viliam [9. červenec 2007 | 01:37]

nával, narváno, nával a zase narváno.. tak to má ve sport baru vypadat. nikdy se mi nestalo,
že bych sem přišel a viděl jednoho dědu cucat pivo. ve dne nával, v noci ani nemluvím. nízké
ceny, muzika nahlas(což sem patří) a mám za to, že dvou do rána vám udělaj pizzu. s tou
pizzou je to ale takové vachrlaté. na místě se dá jíst, ale když na objednávku na rozvoz, tak to
flákaj jak můžou.. a poslíček od pizzi mi na klatovskej málem skočil pod kola..:)

Tonda512 [28. červen 2007 | 21:22]

Dřív to tam bývalo docela dobrý, ale teď to tam je jak na pražském hlavním nádraží.... samí
bedny a póvl.... a pivo mi tam taky nechutná...

Stinin [26. červen 2007 | 00:22]

Nejsem pravidelným návštěvníkem tohoto podniku, takže na mě zanechává normální dojem.
Ale co slyším od těch co to mají při cestě, tak žádný optimistický slova - hlavně na obsluhu a
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pivo nevolej....

Mirok [28. květen 2007 | 00:33]

Skoro vždycky když jdu kolem tu mají narváno. Když je venku teplo je určitě lepší jít na terásku
na "čerstvý" vzduch u Klatovský třídy. Venvitř je na sportbar celkem útulno.   edit 28.5.07 Po
dlouhé době jsem sem zavítal a pořád stejný. Cena piva skutečně vynikající (15 za G a 22 za
PU). Jeho kvalita už horší, ale stále ujde. Však rychlostí natočení půllitru by se mohla slečna
za pípou srovnávat se SazkaArenou. Než jsem vytáhnul peněženku a vyndal padesátku už
přede mnou stály dva kousky. Chrrs, chrrst. A bylo.

pavliCZECH [13. březen 2007 | 10:13]

Májovka, klasika která nestárne, pivo normál, na kouknutí na fotbal ideál...

nasa [18. prosinec 2006 | 14:31]

slusnej nonstop s levnym pivem plus je urcite pizza

Michal [15. listopad 2006 | 11:45]

Nedá se tam bejt víc jak hodinu vzhledem k odvětrání podniku. Zvlášť když sedíte mezi partou
kuřáků je to sakra znát. Atmosféra tam pripomíná typickou Londýnskou mlhu.

Petricek [16. říjen 2006 | 16:03]

Prjde mi to jako tuctovej sport - bar (ne ve spatnym slova smyslu), ackoliv pivo tam toci dobre,
aspon co si vzpominam.. ;)

Petricek [16. říjen 2006 | 16:02]

Prjde mi to jako tuctovej sport - bar, ackoliv pivo tam toci dobre, aspon co si vzpominam.. ;)

letadlo [15. říjen 2006 | 15:04]

V létě (a dokuď to jen jde) teráska parádní! Cena pivka velice vlídná, i když někdy nechutnalo
zrovna tak, jak by mělo. Uvnitř fádní a okoukané. 

Spidu [29. srpen 2006 | 19:34]

Místo pro starší lidi, lidi pod 25 tam moc večer nenajdete, jakobyhospoda ale celkem nuda,
neni tam společnost pro mladý

Erumaxille [19. srpen 2006 | 20:45]

no, jde to... ale docela jsem koukala že si tak nesu pivko a těším se na něj, páč bylo horko, ale
když sem usedla na terase... koukám - a pěna nikde!!!

dikobraz [10. červenec 2006 | 13:26]

"Pica" dobrá, pivo levné, ale s podivuhodně rychlým poklesem pěny(týká se hlavně
dvanáctky), terasa příjemná, velké plátno vhodné na sportovní přenosy.

Votep [25. duben 2006 | 09:07]

Obstojnej nonstop. Supr je terasa. Teda hlaně kvůli tomu, že jakmile jedete čtyrkou, tak je při
cestě. A jestli se dobře pamatuju, tak tam maj fakt levny pivko.
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Zoidberg [6. duben 2006 | 15:08]

Na "Máji" je vzdy lip vlete na terasce nez uvnitr.  Levne pivko a celkem slusna pizza . Obsluha
je typicky "prijema, usmevava, pozorna" jako v kazde druhe provozovne tohoto typu.   Nekdy v
sobotu probiha koncert a nebo diskoteka ( velmi podobna tej v Klubu U Prace ).

ivcula23 [23. březen 2006 | 17:16]

Nemám ráda nonstopy a navštívím je jenom z nouze, ale když už si musím vybrat, tak tenhle.
Hlavně protože je prostorný a můžete mít své soukromí.. Taky tu hrajou aspoň nějaké hity.

Lajka [5. březen 2006 | 22:18]

Tento nonstopáč si nechte až na úplný konec.. nebudete litovat :)

Beny [20. únor 2006 | 10:50]

Kdo se rád podívá na sportovní přenosy v hospodě, bude spokojený. Navíc si zde může
rovnou i vsadit na svého favorita. Malou nevýhodou velkoplošné projekce v zadní části podniku
je blízkost stolu u zdi, na které se promítá. Ti, co sedí dále, se pak musí občas naklánět, aby
neviděli jen hlavy pijanů před nimi.
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