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Nekonečný Šum

Adresa: Doudlevecká Kategorie: k tanci
Plzeň - Jižní Předměstí III. cenová kategorie

Telefon: +420-377-320-371 (do 20kč/pivo)

http://www.nekonecnysum.cz

Nekonečný šum je středně velký Music Club na Doudlevecké třídě zaměřený především na
českou hudbu. Pořádají se zde taneční zábavy nebo zpívané.
Jsou zde dostupné tyto extras: fotbálek - šipky. V podniku se točí Gambrinus 10° - Plzeňský
Prazdroj .

Komentáře

crazy-girl [8. únor 2013 | 18:24]

Tenhle podnik mam moc ráda, obsluha je příjemná, pití neni předražený, a rozhodně bych
neřekla, že by tam byl nějakej šílenej vzduch, naopak, na parketě maj klimatizaci a komu je
horko, může tancovat přímo pod ní ;-) DJ mi vždycky zahrál to, co jsem chtěla. Jediný, co bych
tomu vytkla je místo, škoda, že podnik neni větší a trochu blíž k centru města.

spachtle [23. červen 2009 | 00:25]

Celkově nic moc. Zakouřeno, stísněné prostory, pivo žádná sláva, hudba vcelku ujde. Se
zavřenejma vočima dávam 2 hvězdičky.

Kiss [15. červen 2009 | 23:28]

Co k tomu dodat, no málo místza, moc lidí a šílenej vzduch, jinak docela OK.

Blueflanker [2. červen 2009 | 13:01]

Jednu dobu tento podnik pomerne \"frcel\"po Plzni, nyni rozhodne ne. Pivo mi zde nechutna a
podivni \"navstevnici v chodbach casu\" mi zde take nejsou prilis prijemni. Hudba povetsinou
nehraje spatne a pusti vam, co ri reknete. Pri delsim pobytu je zde take nepredstavitelne horko
z nevetranych prostor. Pokud sem razite se seznamit, mate sanci mozna tak v Pa, ale i tak byh
radeji volil jine podniky

Antonio [29. červen 2008 | 13:23]

Nejlepší podnik!

corsic [19. duben 2008 | 14:28]

Byl jsem tu jednou a tak hnusné pivo jsem snad v Plzni neochutnal. Hlava na hlavě,
nedejchatelný vzduch. Nikdy víc!!!
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Pethis [16. únor 2008 | 11:24]

Chce to klimatizaci (funkční!) a to docela akutně. Ne ten chčijící nesmysl u parketu.. Prostě
vyřešit odvětrání.. Bohužel tohle je problém 90% plzenských klubu.. Jinak v šumu by se také
mohl trošku upgradovat audio systém. Díky nadbytku výškových tónů se musí opravdu hodně
křičet mezi sebou, přitom na parketu si člověk hudbu nemůže vychutnat díky naprosto
tragickému basovýmu základu. 

misaMisova [4. listopad 2007 | 12:55]

Sice je to tu malicky, ale muzu jen doporcit, dobre tu hrajou a fajn lidicky.

Vrky [29. říjen 2007 | 17:01]

Nejlepší taneční klub v Plzni!! Akorát tady je strašně málo místa a ukrutný vedro, to vedro je
fakt nesnesitelný...

Johnny [22. říjen 2007 | 15:09]

Prostor podniku rozhodně není koncipovaný na počet lidí, kteří se každou středu a pátek
rozhodnou strávit právě zde.

Matci [22. říjen 2007 | 10:31]

Skvělej podnik pro pařbu:-). Když slavíte narozky dostane i pozornost podniku:-P. Akorát
parket moc malej, takže když je víc lidí, tančit se nedá... a je tam hroznýýý vedro...

Startinka [21. říjen 2007 | 20:55]

Jo Nekonečný Šum.... dost dobrej klub, je to tam moc fajn,ale až tak po půlnoci nebo po
protančených maturácích..... a moc příjemná obsluha. Škoda jen, není větší taneční parket,
hodně lidí by to určitě ocenilo. 

viliam [9. červenec 2007 | 01:52]

je to zde doopravdy dost malé, na bar má člověk co dělat se protlačit přes jeho osazenstvo.

Vasek [17. květen 2007 | 12:09]

Tak tady sme měli rozlučák, celkem dobrej klubík, točej dobrý pivko, dá se zahrát fotbálek
polecat..

Domina [30. duben 2007 | 20:37]

Nu, je to tam fajn, ale ja potrebuju k tancovani prostor a Jede, jede masinka taky zrovna
nemusim... :-D Jinak sqela obsluha, Dj a priserny zachody..:)

Kačka88 [25. leden 2007 | 18:16]

Ten kdo má něco proti Nekonečnýmu šumu, tak s tim bych nikdy nepromluvila! Je to tam úplně
skvělíý. Chodí tam spousta známých lidí, dobrej DJ atd.

Spidu [9. prosinec 2006 | 20:45]

Je to supr diskobar, zřejmě proto že zde nepotkáte lidi pod 18... Dj hraje fakt supr písničky,
klasika, když řeknete dá písničku jakou chcete která se tam ovšem hodí, je tam klid pohoda, v
poho na posezení, pokecání a tancování.... dávam 5*
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CyrilČestmír [29. leden 2006 | 21:24]

Šílený název, leč překvapivě(na poměry ostatních dance clabů) zdařilá diskotéka, umístěná na
periferii pařomilných místopisných zájmů. Kdo si ale najde cestu páteční nocí na
Doudleveckou třídu nebude litovat!!!! 
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