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JOHN REED Fitness Music Club 

 
Nový koncept studií JOHN REED Fitness Music Club zcela jedinečným 
způsobem prolíná hudbu, design a fitness. Ke cvičení hrají DJs dobře 
známí na místní scéně i ti ze zahraničí. Jedinečný design vytváří 
nezapomenutelnou atmosféru. Návštěvníci se ocitají v chrámu s klubovou 
atmosférou. 
 
Hudba 
V každém JOHN REED Fitness Music Clubu je hudba klíčovým prvkem. 
Motivuje a vybízí ke špičkovému výkonu. Pečlivě zvolená hudební 
selekce zahrnuje house, electro, hip hop i pop. Nedílnou součástí jsou 
dvakrát týdně přizvaní DJs jak z lokální, tak zahraniční scény hrající track 
za trackem tak, aby všechny přítomné nabudili ke cvičení. Členové klubu 
mohou zažít hudbu i přizvané umělce ve zcela novém kontextu a 
posunout tím pádem svůj pravidelný workout na vyšší level. Sety jsou 
navíc přenášeny živě přes Soundcloud a Mixcloud. I mimo živé sety se 
JOHN REED stará o to, aby hudební doprovod odpovídal náladě i denní 
době. Hudební experti v JOHN REED zajišťují pečlivě playlisty tak, aby 
se vždy přesně hodily k různým typům cvičení. 
 
Design 
Design studií JOHN REED Fitness Music Clubů jde za hranice čistě 
funkčních účelů běžného fitness studia a vytváří na své poměry 
neokoukané, exotické prostředí v kombinaci s klubovou atmosférou. 
Odvážně zkombinované dekorativní styly míchají street art, etnické prvky 
a moderní umění v jedinečnou kulisu. Návštěvníci (členové klubu) se 
pohybují mezi asijskými doplňky, jmenovitě soškami Buddhy a 
impozantními bytovými solitéry jako například lustry a koženými křesly. 
Barokní zrcadla doplněná barevným patchworkem vizuálně rezonují s 
fitnessovým vybavením. Ke klubové atmosféře přispívá i na míru 
navržené osvětlení. 
 
Training 
JOHN REED Fitness Music Club svým členům nabízí široký výběr 
moderně koncipovaných a podnětných tréninků včetně kardia, strojů, free 
weights funkčního tréninku a stejně tak i virtuální skupinové lekce 
CYBEROBICS®. 
 
Nový koncept fitness studií JOHN REED Fitness Music Club je součástí 
McFIT Global Group. První dva kluby byly otevřeny v červnu 2016 v 
Bonnu a Salzburgu. K dnešnímu dni se, může JOHN REED pochlubit 11 
základnami v Německu, z čehož jsou tři v Berlíně a dále pak po jednom 
studiu v Budapešti, Benátkách a v Salzburgu.  
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Nový koncept studií JOHN REED Fitness Music Club zcela jedinečným 
způsobem prolíná hudbu, design a fitness a vytváří tak zcela jedinečné 
prostředí s klubovou atmosférou. Pravidelně zvaní DJs a live acts hrají 
hudbu, která se perfektně hodí ke cvičení. Exotické doplňky, prvky z 
historických epoch a street art dávají dohromady styl, který fascinuje i 
inspiruje a vytváří tak jedinečnou atmosféru.  
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