
Ohlasy EXOD Košice 2022 

Jakub Vozka                                                           25. 07. 2022 

Dobrý den, 

letošní Exod pro mne po 3 letech byl opět velmi povedený, 

od programu po stravu. 

Jen to horko bylo zdrcující. 

Obdivuji, jak jste měla všechno naplánované a nám 

účastníkům důkladně vysvětlené. Tím jste dosáhla i naší 

kázně. 

Mám radost, že jsem se od vás dověděl hodně o Košicích          

a jejich okolí. 

Hodně zdraví přeje 

                                                Jakub Vozka, Praha, ČR   16 let 

 

Vlasta Tomášová                                                   25. 07. 2022 
 

  
 

Milá Evičko, 
srdečně Vás zdravím už z dalekého Chebu. 
Velké díky za fotky z Exodu, moc mě potěšily. 

Na Exod 2022 budu hodně dlouho v dobrém vzpomínat, 
velké díky!       
                                                                         Vlasta, Cheb, ČR 
 

Slávka Cicáková                                                   30. 07. 2022 
 

  
 
 

 
 

Dobrý deň,  
veľmi pekne ďakujem za preposlané fotografie. Spomíname 
s manželom na krásne prežité spoločné chvíle, rozšírili sme 
si obzor o nové poznatky.  
 



Chcem sa ešte raz poďakovať, pani Evička, za prácu, ktorú 
robíte s láskou a veľkým zanietením.  
 
Ďakujeme a prajeme veľa zdravia 
                                         manželia Cicákovi Zemianske Sady 

 
Darina Jarábková                                                  07. 08. 2022 
 

  
 
  

 

Príjemný, svieži, nedeľný podvečer, 
spomíname na náš spoločný prázdninový týždeň  EXOD 
Košice B v krásnom regióne v okolí Košíc. Spomienka naň 
bude pre nás silná tak, ako býva nezabudnuteľné všetko, čo 
každý človek  prežije po prvýkrát. My sme s Vami prežívali 
prvé prázdniny ako dôchodcovia a vďaka Vám, pani Evka, 
na ne nikdy nezabudneme.  

Vďaka Vám - za spoznávanie krás našej domoviny. 
Ďakujeme za nahliadnutie do minulosti prostredníctvom 
odborných sprievodcovských výkladov pri návšteve 
historických pamätihodností.   

Veď, " kto nepozná minulosť, nezaslúži si budúcnosť!"  

S vďakou a vrelou spomienkou na prvé seniorské prázdniny 
-  

                                        Darina a Pavol Jarábkovi z Beckova 

Ľubica Segešová                                                    29. 08. 2022 
 

  
 
  

Ďakujeme, pani Vladovičová,  
stále s vďakou spomíname a chválime sa, kde všade sme 
boli a koho sme spoznali. Dnes, pri výročí SNP ukazovali 
ako obnovili pamätník v Dargove. Bolo to veľmi pôsobivé. 
  
Ešte raz ďakujeme za 2 krásne týždne plné poznávania. 
  
Pozdravujú Vás 
                                                   Segešové st. a ml., Bratislava 
 



Jiří Prášek                                                                                    1. 9. 2022 
 

   
 
 
 

 
 

Vážená paní doktorko, 

mnohokrát děkujeme za fotografie, tyto i předcházející,  které nám 

připomněly hezký týden na Exodu v Košicích.  

Město s okolím se nám velmi líbilo, viděli jsme hezký kus země, který 

byl kdysi také NAŠÍ zemí – a teď je pouhou cizinou.  

Takže jediná pozitivní věc z dojednání těch dvou nešťastníků našich 

dějin: Klause a Mečiara je, že jsme na otázky našich známých,  zda 

jsme na dovolené byli v zahraničí, mohli chlubně odpovědět ANO, ale 

moc přesvědčivě nám to z úst nelezlo. 

Doufáme, že Vám vyúčtování Exodu dobře dopadlo – jako nám. Moc 

dobře víme, co je za tím práce, ale výsledek – spokojené tváře 

účastníků, stojí za to.  

Tak hodně zdraví a nadšení do dalších let a na shledanou, resp. 

dovidenia v jižních Čechách. 

                                                                 Jiří a Ludmila Práškovi, Písek, ČR 

 

Eva  Tőkőlyová                                                                             3. 9. 2022 
 

  
 

 
 

Dobrý deň prajem, 

srdečná vďaka za všetky fotografie, aj za krásny pobyt, budeme mať 

peknú spomienku.  

Želáme úspešný školský rok,                                 Eva a Anka, Bratislava 

 

 
 


