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Zuzana Čaputová, první prezidentka Slovenska, na obálce červencové 
Vogue CS

Vogue CS jako jediný módní časopis v Česku a na Slovensku získal možnost exkluzivně nafotit a udělat rozho-
vor se Zuzanou Čaputovou. Ta se objeví i na titulní straně Vogue CS, které vychází 13. června, pouze dva dny 
před její inaugurací.

Zuzana Čaputová je nejen první prezidentkou v historii Slovenska, ale také první prezidentkou od vzniku 
Československa v roce 1918. Rozhovor s ní vedla respektovaná slovenská moderátorka a novinářka Adéla Vinc-
zeová, fotografie pořídil světově uznávaný umělecký fotograf Ivan Pinkava.

Vogue CS vychází od loňského roku vždy s několika různými obálkami, červencové číslo vyjde jako projev úcty 
obdivu jen s jednou. Paní prezidentka se nechala na obálku portrétovat v modelu slovenské značky Nehera, 
v rukou drží rozkvetlou pivoňku. 

Červencové vydání také obsahuje:
• Na audienci u královny popu - Rozhovor s Madonnou v jejím londýnském domě o vzniku alba Madame X, 

ale také o výchově dětí a postupném slevování nároků na sebedisciplínu.
• Řízená náhoda Helmuta Newtona - Eva Herzigová, Tono Stano, Gabina Fárová a další vzpomínají na 

legendárního fotografa, který v 80. letech přijel fotit do Prahy.
• Vlak do Říma - Pierpaolo Piccioli. Kluk z vesnice, surfař a podle vlastních slov outsider, v čele módního 

domu Valentino
• Lásky jedné plavovlásky - Nově zrestaurovaná česká filmová klasika míří do Cannes, Karlových Varů 

a na další mezinárodní festivaly.

O Vogue CS  

Československou Vogue vydává společnost V24 Media, pražské vydavatelství nové generace, v partnerství 
s globální společností Condé Nast International, produkující nejkvalitnější časopisy, webové stránky a digitální 
obsah. Společnost V24 Media byla založena Michaelou Seewald a týmem, ve kterém působí šéfredaktorka 
Vogue CS Andrea Běhounková a kreativní ředitel Vogue CS Jan Králíček. Československá edice Vogue je dva-
cátou čtvrtou ve světě. Vogue se vydává ve Spojených státech, v Británii, Francii, Itálii, Německu, ve Španělsku, 
v Rusku, Japonsku, Číně, na Tchaj-wanu, v Mexiku a Latinské Americe, na Středním východě, v Koreji, Brazílii, 
Austrálii, Portugalsku, Indii, Turecku, Thajsku, Polsku, Nizozemsku a na Ukrajině.

Navštivte vogue.cz a sledujte nás na @vogueczechoslovakia a facebook.com/VOGUECZECHOSLOVAKIA.

Kontaktní osoba pro česká a slovenská média:
Veronika Tamchynová, Marketingová ředitelka
tel: 604 631 631, e-mail: veronika.tamchynova@vogue.cz
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