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Studna

Adresa: Máchova Kategorie: hospoda
Plzeň - Bory III. cenová kategorie

Telefon: +420-377-423-472 (do 20kč/pivo)

http://studna.ic.cz

Studna (STUDentská NÁlevna), je jediný VŠ klub neprovozovaný přímo Stavovskou unií
studentů ZČU, přesto se jedná o ryze studentský podnik nacházející se na kolejích Máchova.
Můžete si zde zahrát kulečník, fotbálek, šipky a také jsou k dispozici různé stolní hry jako karty,
šachy, Sázky a dostihy aj. K jídlu si je možné dát klobásu či párek v rohlíku.
Otevírací doba:
PO-ČT  19:00 - 02:00
PÁ  20:00 - 02:00
NE  20:00 - 02:00
Jsou zde dostupné tyto extras: fotbálek - šipky - kulečník - TV/projekce. V podniku se točí
Gambrinus 10° - Plzeňský Prazdroj .

Komentáře

kozel [31. květen 2007 | 18:50]

Točený pivo nic moc, zachrání to aspoň lahvová plzeňská 12 a černý kozel. Klimatizace by
taky mohla být lepší!

karbi [22. březen 2007 | 11:05]

Typický VŠ klub, kde se každý večer sejde banda studentů nad sklenicí pivka. Kvalita piva je
sice mnohem lepší než dříve (od tohoto  akademického roku po rekonstrukci), ale stále tomu
něco chybí. Vzhledem k dosti bujaré zábavě je třeba zaplatit 10,- Kč zálohu na sklenici. Studna
je velmi špatně větraná, takže nekuřákům příliš nedoporučuji. U baru s pivem je někdy strašná
fronta, která brání v pohybu na nejfrekventovanějším místě hospody. Také je tam slušné vedro
od chlaďáku. Nevýhoda rekonstrukce je, že zbyl pouze jeden stolní fotbálek a ten je navíc ve
velmi špatném stavu. Je zde malý taneční parket a relativně ochotní DJové, takže je možno
nahodit nějaký pořádný dance, třeba i u tyče (akorát pokud je plněji, tak se nejdřív běžte
nadýchat ven, protože ač se tak může zdát, tak ve Studně opravdu nemají přístroj na výrobu
umělé mlhy ;-)

Zoidberg [3. březen 2007 | 12:07]

Je tu docela dobra atmosfera pres tyden, ale otravne jsou zalohy za sklenice na pivko.
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