
 

 

 
 
 
KULT na síti 
Brno, 5. února 2021  
 
Magazín KULT! a výzva Milujeme kulturu žijí i na sociálních sítích! Články, informace o 
akcích, fotografie i pohled do zákulisí činnosti spolku KULT naleznete na Facebooku, 
Instagramu i LinkedInu. Tímto srdečně zveme všechny milovníky kultury, aby se k nám 
na sítích připojili, užili si s námi trochu zábavy a pomohli nám generovat ještě 
zajímavější a více obohacující obsah. 
 
Na Facebooku magazínu KULT! zveřejňujeme především články věnované různým kulturním 
tématům, živá vysílání či upozornění na zajímavé akce. Pokud vás zajímá pohled do zákulisí 
tvorby magazínu a rádi byste poznali naše redaktory z jiného úhlu, pak je pro vás určen náš 
kultovní instagramový kanál. Naopak LinkedIn nabízí hlavně praktické informace o činnosti 
našeho spolku, nových distribučních místech magazínu KULT! a možnostech vzájemné 
spolupráce. 
 
Projekt Milujeme kulturu nyní spustil tzv. video výzvy, které budeme sdílet jak na 
Facebooku, tak i na Instagramu. Postupně představíme všechny umělce, kteří se do projektu 
zapojí a přispějí svými videi. Zde také najdete fotky z natáčení našich videí k podpoře české 
kultury a více informací o kampaních, umělcích a kulturních organizacích, které 
podporujeme. Samozřejmě máme dostatek místa i pro vaše video výzvy a moc nás potěší 
každý zájemce, který se zapojí. 
 
Staňte se našimi fanoušky na Facebooku, Instagramu či LinkedInu, bavte se a nebojte se nám 
napsat, co dalšího byste si u nás rádi přečetli nebo prohlédli. Když nemůžete vy za kulturou, 
vezmeme kulturu za vámi. 
 
 
Odkazy:  
https://www.facebook.com/MagazinKult 
https://www.instagram.com/magazin.kult/ 
https://www.linkedin.com/company/spolek-kult 
https://www.facebook.com/MilujemeKulturu 
https://www.instagram.com/milujemekulturu/ 
 
 
Kontakt: Ing. Michaela Petráková, tel.: +420 604 772 964, redakce@kult.cz 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Neziskový spolek KULT, z. s. se věnuje podpoře a propagaci kultury, kulturního dění a sportu. Své vize 
prezentuje na webových stránkách www.milujemekulturu.cz a stojí za výzvou (za)chraňme kulturu. 
Svého cíle dosahuje vydáváním a bezplatnou distribucí magazínu KULT!, který je pravidelným 
průvodcem brněnským kulturním a společenským děním. Dále provozuje kulturní portál www.kult.cz 
a zveřejňuje tiskové zprávy na webu TZonline.cz. 
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