
 

Praha 14. 6. 2018 
 

Žena.cz vychází vstříc čtenářkám a rozšiřuje      
svůj obsah o alternativní témata a horoskopy 
Na serveru Žena.cz nově najdete články z oblasti astrologie, numerologie, tarotu a 
dalších témat „mezi nebem a zemí“. Žena.cz tak vychází vstříc svým čtenářkám, které 
tato témata vyhledávají. 
 
„Kromě astrologie či numerologie se čtenářky dočtou také o alternativních metodách léčby 
nemocí a dalších zajímavostech z této oblasti,“ upřesňuje Zuzana Heralová, editorka serveru 
Žena.cz, a dodává: „Čtenářky tyto články vyhledávají a tato témata patří dlouhodobě k 
nejčtenějším. Proto jsme náš tým rozšířili o redaktorku Leu Kotkovou, která se touto 
problematikou sama aktivně zabývá.“ 
 
Ilona Lea Kotková je autorkou celé řady článků na téma osobního rozvoje a kromě serveru 
Žena.cz spolupracuje s několika dalšími webovými portály. Skládá básně či píše povídky, 
vykládá tarotové karty a blízko má i k číslům – ta nevnímá jen jako matematické symboly, 
ale jako prostředek k nalezení odpovědí na otázky, které ji a její příležitostné klienty zajímají.  
 
 
Žena.cz je součástí jednoho z nejnavštěvovanějších webů v ČR – Aktuálně.cz –, kde 
funguje jako lifestylová sekce. Klíčovými rubrikami jsou Móda, Krása, Vztahy, Zdraví a 
Rodina. Dle aktuálních údajů z NetMonitoru je počet reálných uživatelů 951 629 a počet 
zobrazených stránek 18 511 884. Návštěvnost webového portálu meziročně roste. 
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