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Žumberská Stodola

Adresa: Bezručova Kategorie: k tanci
Plzeň - Centrum I. cenová kategorie

Telefon: +420-775-397-776 (od 26kč/pivo)

http://www.zumberska stodola.cz

Jeden z nejnavštěvovanějších nočních podniků v centru Plzně. Příznivci české hudby a 80. let
si zde rozhodně přijdou na své. Nabízíme velký výběr prémiového alkoholu a točených pivních
speciálů z malých pivovarů. Pokud se chcete skvěle pobavit a zatrsat si, tak rozhodně zde. 
Jsou zde dostupné tyto extras: fotbálek - regionální piva. V podniku se točí Plzeňský Prazdroj 
- Telčský Zachariáš  - Střídající se piva  - Král Šumavy 13° - Veldensteiner Weißbier 12°.

Komentáře

willik256 [20. červenec 2012 | 12:10]

souhlasim s jamboox, ale jednou za čas návštěva neuškodí, když je člověk v centru a chce si
zapařit na známý hity tak je volba jasná. Bouchači u dveří vás sice můžou vystrašit, ale vzápětí
vás překvapí vstup jenom 20kč :) Plná zpocená hospoda je pravidlo, které buď zkousnete nebo
holt jděte jinam...

jamboox [20. březen 2012 | 21:18]

Stručně řečeno: Retropeklo. Ovšem zřejmě velice žádané. Vzduch tak 30 stupňů, který by se
dal krájet. Spocená těla namačkaná jedno na druhé. Kdykoliv je třeba se dostat k baru nebo na
toalety, nutno použít dost průbojnosti. Výběr hudby je kapitola sama pro sebe. Ty
nejodrbanější, nejprofláklejší, nejpokleslejší, nejhloupější a nejhorší songy z osmdesátek. A
stále naprosto tytéž. Bůh ví (nebo kdo), co na tom lidi tak stále baví. A k čemu jsou tam DJ,
když by stačilo jedno CD s eMPé3kama. Pozitivem je snad jen slušný výběr pití, relativně
dobré pivo a strategie podniku v tom, že filtruje u vstupu nezletilce.

human [5. listopad 2010 | 22:53]

Příjemné prostředí toho klubu navozuje jakousi \"domáckou\" atmosféru, k tomu je zde velký
výběr piv, alko i nealko, chodí sem většinou normální lidé, žádní feťáci, žádní puberťáci, žádné
bárbí a šamponi. Jen kdyby jste na baru nemuseli strávit půlku večera a ještě se modlit, že se
tím davem proderete bez rozlití nebo polití sebe či jiných. Hodne nabité jsou tu tradičně středy,
pátky a soboty... mimo tyto dny spíše poloprázdno. DJ vsází na klasické hity 80. a 90. let, čímž
nikoho neurazí, ale taky nenadchne, takže hudební fajnšmekr si tu na své rozhodně nepřijde,
proto bych doporučovala občas zabrousit do vod současné hudby, ať už rockové nebo taneční.

Mr.Scully [11. červenec 2010 | 18:11]

Solidní výběr alkoholu i hudby, ale pokaždé narváno a totálně tragický bar s pomalou
obsluhou. Jít si pro pití znamená obětovat tak dvacet minut času a je solidní riziko, že člověk
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skončí s cizím vajglem nebo pivem na tričku. Sem má cenu jít fakt snad jen ve dvě ráno, když
je člověk na mraky a je mu to jedno.

adam.1975 [22. únor 2010 | 10:39]

Dobrý klub s vhodným interiérem a na baru nalezenete snad každý druh pití včetně 20 druhů
ABSOLUTky. Střední cenová kategorie se vstupem od 20 do 50Kč. V podniku bývá v pátek
opravdu plno, doporučuji jen pro ty co opravdu rádi mačkají. Někdo by to mohl považovat za
nevýhodu ale myslím, že u tohoto podniku je to spíše vlastnost. :) Jen rychlost barmanů je
opravdu dosti smutná. Rozlévat 5x spice s kolou skoro 5 minut mi připadá opravdu smutné,
obzvlášť když u baru na obsloužení čekáte bezmála 20-30min (opravdu beze srandy). Bohužel
barmanů je za barem tolik, že se mezi sebou sami pletou a sdržují se namísto aby jeden
rozléval pivo a druhý paňáky, tak jeden čeká až druhý dotočí pivo. Obzvlášť Zuzanka by se
nemusela neustále tvářit, jak kdyby jí tam člověk obtěžoval, moc to na klidu čekajících
zákazníků nepřidá. :( Vyhazovačí jsou v pohodě, stálá klientela. Šatny super, nikdy se tam mě
ani přátelům nic neztratilo a obsluha je opravdu rychlá. Program nění špatný, Celkem dávám 4
hvězdy za dobrý podnik s dobrou hudbou (doporučuji medic párty a alternative dj party), až se
zlepší i obsluha a nebude člověk čekat na drink pár desítek minut tak asi nebude co vytknout
(vzduch je tam sice občas na krájení ale světe div se při takovéto návštěvnosti :).

Křupka [21. prosinec 2009 | 11:22]

Na disko chodívám spíš omylem, párkrát jsem tu byla a šlo to (jen a jen díky překvapivě ne
příliš disko muzice, což jsem ocenila), ale tento pátek to byla tragédie. Dovnitř za dvacku pustili
opravdu každého a kdyby neutíkal čas, zřejmě by tam ostraha pouštěla lidi doteď a prostě by
se tam umačkali. Každý prostor má svou kapacitu a tohle bylo přespříliš, nehledě na to, že nás
na baru neobsloužili, protože to prostě nestíhali. Za to velký palec dolů, to je nezvládnutá
situace. A dvacku nám nevrátili, byť jsme ji chtěli zpátky pouze z principu. Never more... :-(

Hanyska [22. září 2009 | 10:36]

SUPER PODNIK!!! Prakticky domácky působící podnik, kde hraje především česká hudba a
nejvíce staré pecky. Je zde sice narváno, ale to k tomuto podniku prostě patří a nejspíš to
samo svědčí o jeho velké oblíbenosti, které se tento podnik těší. Obsluha naprosto výborná -
všichni neustále usměvavý a DJ se také snaží zahrát, to co mu řeknete. Já ho prostě žeru :)

Klokocka [4. září 2009 | 13:37]

Suprový klub, dobrá  muzika, jen přecpáno, k baru se sotva dostanete a když už konečně na
vás přijde řada dostanete ředěnej panák!

gary [2. červen 2009 | 02:23]

Ideální klubík na pokračování v rozpařeném večeru. Jen je tam trochu víc těsno. K baru se
občas ani nedostanete a to je škoda, výběr je perfektní.

Kiss [4. květen 2009 | 19:02]

pecka podnik, se skvělým personálem, dynamickou atmosférou a báječnou muzikou!!!

Romča [10. duben 2009 | 21:07]

ambiente [12. prosinec 2008 | 13:42]

Výběr piva je naprosto špičkový! Fotbálek taky super a k tomu si lze zatrsat, myslím, že si tam
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každý najde to svoje:)

jochy [29. říjen 2008 | 16:56]

U žumbery bejvá dost narváno, ale nevadí, hlavně pro ty co se rádi mačkají. Naposledy tam
kámošovi nějakej šmejd sebral mikinu, fajn klubík.

Shotice [4. říjen 2008 | 14:42]

i já stodolu můžu doporučit. Hezké prostředí pokud máte rádi tlačenice, fajn obsluha, sem tam i
nějaký koncert. Hrajou všechno možný a nechodí sem vyhraněné typy lidí.

L@D@ [22. září 2008 | 23:19]

Hrozná hudba, vzduch by se dal krájet.. pivo strašný.. na 1m2 tak 8lidí.. podtrženo-sečteno..
velká bída

pichy [29. srpen 2008 | 13:09]

V pohodě klub. Občas sem zajdu dokonce i s mamkou:-D. Většinou tu nepotkáte žádný malý
\"chlastače\", lidi sou tu naprosto v pohodě:-)). Starší hity - paráda. A pivko vynikající (všechny
druhy)

Finchik [16. červen 2008 | 12:21]

Jóó stodola, asi můj nejoblíbenější club. Hrajou tady super hitovky a hlavně NIKDO si tady na
nic nehraje!!!!

Y [20. březen 2008 | 13:07]

Disko trysko styl. Precpano, zahuleno, vyhazovaci podivneho vzezreni, fornty za barem
nepotrebuji komentar. K tomu ceny taky nejsou lidovka, secteno podtrzeno, nemam to tam
zrovna v lasce.

zavazal [14. březen 2008 | 08:15]

Tak tady to nemá chybu, obrovský výběr pivča a super česká muzika, spousta fajn lidí.

Aminomaster [7. březen 2008 | 15:32]

Hnusny pivo, obsluha na hovno, ale furt tam nekdo leze - asi takhle by se to dalo strucne
formulovat. Je tam silene lidi, na jedno pitomy pivo cekate pul hodiny a ta muzika je kolikrat
taky otresna.

čajda [23. prosinec 2007 | 18:41]

bezva podnik moc jako music bar me zaujal a strašne nrad jse sam vracim!!!

radlenka [27. listopad 2007 | 08:26]

Co víc dodat.... I tady se vede.... Souhlasím s kladnými názory na tento podnik... Je tam
dobře...§;o))

Matci [21. říjen 2007 | 20:30]

Noo, jednou mi sem jen tak v tejdnu zatahla kolem druhé ráno kamarádka... a netušila jsem,že
to někde v tejdnu žije:-D. Byla to bomba... už dlouho jsem se takhle nebavila... Super hudba,
fajn lidi a hezkej pan barman... jen tak dááál...
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Borůvka [31. červenec 2007 | 22:01]

Od pondělí do neděle.... hi... u Žumbery, tam to jede:) Všechno, co CHCEŠ zahrajou Ti bez
obtíží. Spokojenost, pohoda a úsměv na rtech, tak o TO jim tam běží. Obslouží Tě usměvaví
barmani a barmanky.... tak neváhej a SKOČ si tam k nim na DRINKY....:)

BuFu [8. červenec 2007 | 11:07]

hrozna disco díra jestli se chcete porvat tak tam. obsluha nestiha. lidu hrozne moc

Šmudla [26. červen 2007 | 12:19]

Žumbera je takovej dost živej klubík s příjemnou atmosférou, usměvavými barmany a
přijatelnými cenami. Hrají se hlavně starší české i světové hity rychlejšího tempa, i když hodně
pozdě večer sem tam pustí i pomalejší hitovky, specialitou jsou melodie českých  pohádek a
večerníčků :)). Výhodou je, že tu najdete lidi v kterýkoliv den, ovšem maxi plno je tu
samozřejmě ve dnech jako středa, pátek, sobota a svátky. V těchto dnech doporučuji
objednávat rovnou více drinků najednou, aby jste pak netrávily chvíle zábavy ve frontě. Tančí
se všude na parketu i mimo něj, některé potěší odlehlejší kout s fotbálkem a šipkama.
Doporučuji všem, kteří se chtějí dobře bavít a vyhovuje jim plný podnik. Super je, že sem
nepouštějí pod 18ku, takže tu nepotkáte děti v máminých podpatcích či již z parku předem
podnapilé frajery se sodovkou na celý večer. Můj názor : jednoznačně jeden z mála
originálních, stylových a  fakt dobrých klubů, kterým se může Plzeň chlubit.

Luca [10. červen 2007 | 00:06]

 Wow, tak tuto je ten nejvíc nejlepší bar, club, danceclub a pub v jednom.. vetšinou hafo lidí a
parádní náladička.. hrajou ty nejpeckovější hity, na který mužete protančit celý večer až do
rána.. a když máte nahodou žízeň, tak vás na baru obslouží ty nejusměvavější barmani v celý
Plzni..=D 

adelamik [4. červen 2007 | 19:04]

Nejlepší bar v Plzni s výbornou muzikou! Rozšířil nabídku piva o Platan a tak můžete ochutnat
i kvasnicového Platana, kterého vřele doporučuji :-)

Vasek [17. květen 2007 | 12:16]

Jen co jsem sem vlazl už se na mě někdo sápal a pak zjistil, že si mě s někym splet - prostě
disco klubík... - nemusim

vata [3. květen 2007 | 23:21]

podnik Žumberská Stodola je mým skoro domácím podnikem. Je zde často plno a to samo o
sobě vlastně svědčí o oblíbenosti. K tomu není co dodat-doporučuji

Startinka [11. únor 2007 | 21:38]

Chodí sem hodně moc lidí....... a dřív jsme sem chodili celkem často, teď už ani tolik ne....
vyšší ceny. Ale na tanec(dobrá muzika) a pokec je to tu fajn. A ty dva týpci u dveří.... jsou taky
dost good-jde z nich strach :o)

Kačka88 [31. prosinec 2006 | 16:29]

Hrozně moc moc moc moc moc lidí, bez nich by to tam ale nebylo ono! Je to tam naprosto
skvělíé a úžasné! Vždycky to tam žije a potkáte tam spoustu hezkých kluků a známých!!!

Stránka 4



kubrts [24. listopad 2006 | 15:37]

Neuvěřitlná koncentrace lidí na malém prostoru, velké riziko propálení oblečení během
objednání na baru. 

Enrique Ondo [19. prosinec 2005 | 18:21]

Jestli si chcete zatancovat s přiblblou blondýnou a dostat přes hubu od nagelovanýho
štramáka, tak adresu máte nahoře.
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