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Odstartoval nový ročník Ceny Sophia  

  

Portál Žena.cz vyhlašuje další ročník soutěže Cena Sophia. Soutěž je určena především 

ženám, pro které byla mateřská dovolená impulzem k rozběhnutí vlastního projektu. Příběhy 

podnikání, dobročinných projektů nebo malých start-upů je možné do soutěže přihlašovat až 

do konce srpna. Vyhlášení nejoriginálnějších projektů s nejvýraznějším společenským 

dopadem se uskuteční v prosinci na základě hlasování čtenářek. 

  
Projekt má především motivovat ženy na mateřské dovolené k větší společenské angažovanosti 

a zároveň finančně podporovat nadějné projekty. „Těší nás velký zájem čtenářek a čtenářů o aktivní 

ženy na mateřské, kterým není lhostejný osud ostatních lidí. Opakovaně se nám potvrzuje, že jejich 

příběhy inspirují další k podobným aktivitám a šíří se tak přirozeně dál. Z toho máme velkou radost, 

a proto na tyto zajímavé osobnosti i projekty upozorňujeme,“ říká Josef Pazderka, šéfredaktor 

Aktuálně.cz, jehož součástí je server Žena.cz.   

  

Účastnice nejsou omezeny věkem, životním obdobím ani zaměřením konkrétního nápadu. Hodnotí se 

především výjimečnost a společenský přínos. V loňském roce patřil mezi oceněné projekty dětský 

hospic Radky Vernerové Dům pro Julii, blog Sářin hlas Ivety Sochorové o Downově syndromu a kniha 

Lucie Vybíralové Pastrňákové s názvem Mateřství a seberealizace. 

 

Žena.cz je lifestylovou sekcí jednoho z nejnavštěvovanějších zpravodajských serverů v ČR 

Aktuálně.cz. Klíčovými rubrikami jsou Zdraví, Volný čas, Celebrity a Rodina. Návštěvnost webového 

portálu Žena.cz si dlouhodobě drží významnou pozici na českém mediálním trhu. Za březen 2019 

portál zaznamenal více než milion reálných uživatelů. „Díky Cenám Sophia jsem měla možnost 

poznat řadu zajímavých a inspirativních žen. Články o jednotlivých projektech se setkávaly s velkou 

čtenářskou odezvou,“ komentuje Zuzana Heralová, editorka webu Žena.cz 

 

Ceny Sophia sledujte na Žena.cz nebo přímo na adrese Cenasophia.cz, kde budou průběžně 

zveřejňovány všechny aktuality. 

  

O společnosti Economia 

Mediální dům Economia, a.s., je důležitým hráčem na poli on-line médií a digitalizace mediálního 

obsahu a je také významným vydavatelem ekonomického a odborného tisku. Economia provozuje 

úspěšné zpravodajské servery IHNED.cz a Aktuálně.cz, řadu tematických internetových titulů 

a služeb včetně freemailových portálů. Economia vydává deník Hospodářské noviny, týdeníky 
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