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Bývalý klub Maxim, nyní se jmenuje pLezír. Nahoře je kavárnička s příjemným a celkem
útulným až snobským posezením, v létě nově i zahrádka otevřená na Martinskou ulici. Dole ve
sklepě je druhá část, kde se dá také posedět, ale hlavně zapařit především na disco hity a k
tomu UV osvětlení, nejvíc lidí tu paří ve středu, v pátek a v sobotu. Jsou zde dostupné tyto
extras: . V podniku se točí Heineken .

Komentáře

Kiss [26. říjen 2009 | 19:39]

Bývalí maxim si stále zachovává lesk snobského podniku s arogantní obsluhou a
přemrštěnými cenami, ovšem zase kvalita podáváne sortimentu si drží svoji úroveň.

miffi [5. srpen 2008 | 20:11]

kdo nemá tričko ripley ten nezapadne

Luftvafen [8. červenec 2008 | 14:24]

Dobrý podnik, který prosperuje jen díky své poloze. Jinak majitel pan Kužílek je arogantní
chudák který dluží kam se podívá. Proto je zde tak draho...

prochy.91 [7. červenec 2008 | 11:07]

Byl jsem tu jen jednou, dole na zahrádce, a už nehodlám přijít znova. Obsluha pořádně
otrávená, pivo naprosto nechutný a ještě ke všemu 0, 4l za cenu půllitru...

Willeminka [18. květen 2008 | 19:44]

nahoře v Maximu fajn kavárna, vlétě super posezení na terase:) a pokud jde o club
dole???Když tam hraje DJ Peeter a Motyka, tak jde všechno stranou:) Nikdo tady moc neřeší
a lidi se prostě baví:) barmani taky naprosto v pohodě a plno lidí k seznámení... možná to
chce, ale zkusit sem zajít víckrát. Když tu zkrátka není dobrý DJ nestojí to bohužel za nic.
Takže pokud jste zde byli a nelíbilo zkuste znova!!! Fakt super:)

Chico [22. říjen 2007 | 17:43]

kavárnička je útulná a docela velká, dolní club je malej ale zase tam neni tolik lidí. trochu větší
nápor na peněženku
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Vasek [17. květen 2007 | 12:06]

Krom toho že se tu dá pařit, tak se dá i celkem nerušeně posadit a popít...

djPitriS [25. březen 2007 | 14:39]

Maxim neni nejhorsi, byl to muj prvni klub kde sem kdy hral; obsluha v pohode, jen ten vzduch
by se mohl zlepsit.

matka [25. únor 2007 | 20:44]

i kdyz klukum obcas dojde uprostred vecera pivo a mozna tam chodi kravataci ale je to tam
superrr. prijemny lidi, skoro perfektni obsluha a motyka hraje skvele

pavliCZECH [7. říjen 2006 | 15:39]

nenene, nic pro mě, pro klasického pivaře, nagelované hlavičky a culící se holčičky.... humus
všech humusů

dikobraz [9. únor 2006 | 16:00]

Na zapaření dobrý, vzduch na blití stejně jako všude, pivo mizerný, ale sposta holek k
seznámení.

CyrilČestmír [29. leden 2006 | 21:20]

Podnik, ve kterém se poměrně často vyskytuje celý ánsámbl zlaté právnické sebranky, tzn.
většina mých a Honzových spolužáků. Dá se tu sice celkem dobře zapařit(i když při vysoké
horkosti a dýmu hustoty bramborové kaše), občas se ale obsluze vloudí nějaká ta
chybička(tzn. že dojde uprostřed páteční noci v PLZNI pivo.....!!!!?!!). Jinak jeden z mnoha
podzemních klubíků.....
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