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Iveta Labajová                                                        13. 08. 2022 
 

 
Dobrý deň, p. Vladovičová, 
 
ďakujem za preposlané fotografie z Exodu Prešov a okolie, 
variant B. 
 
Opäť bolo fajn, program zaujímavý, partia veselá a strava 
chutná. K tomu pekné letné počasie, zaujímavé miesta 
východného Slovenska a dobrá nálada, ktorá nám vydržala 
až do konca poznávacieho pobytu. 

Čo viac sme si mohli priať?  
Ďakujem a teším sa opäť niekedy nabudúce na EXODe pri 

poznávaní Slovenska!  
 
Srdečne zdraví                                      Iveta Labajová, Sereď  
 
 
Marta Javorská                                                      13. 08. 2022 
 

   
 
 

 
Dobrý deň, pani doktorka,  

pozdravujem, veľmi pekne Vám ďakujem za preposlanie 
fotografií aj za všetko čo ste pre nás všetkých účastníkov 
urobili, aby sme sa dobre cítili a aj veľa videli z nášho 
krásneho Slovenska. 
 

Poďakovanie aj pánu fotografovi.   Prajem veľa, veľa 

zdravia, radosti, pohody, hojnosť Božieho požehnania do 

ďalších dní na ceste životom.  

Nech sa darí                                   

                                                        Marta Javorská, Bratislava 

 



Viola Kožová                                                         14. 08. 2022 
 

  
 
 
  

Dobrý deň, Evička,  
 
ďakujem za veľmi pekné spomienky na EXOD v Košiciach 
a v Prešove v podobe fotografií.  
Pripomenuli mi krásne chvíle, nezabudnuteľné zážitky        a 
fakt, že Slovensko je krásne s bohatou históriou.  Že 
môžeme poznávať našu minulosť, súčasnosť a vidieť krásy 
Slovenska, je aj vďaka obetavosti takých skvelých ľudí ako 
si Ty.  
Všetko bolo perfektne zorganizované a preto sme my, už len 
mohli užívať to, čo si nám s láskou pripravila.  
Každý deň, každú minútu sme mali perfektne naplánovanú, 
aby sme si mohli v pokoji a pohode užívať krásy 
východného Slovenska. 
  
Prajem mnoho energie a elánu na organizovanie 
ďalších  EXODOV. 
  
S pozdravom                   Viola Kožová, Trenčianske Teplice  
                 
 
vladimira.palickova@volny.cz                                14. 8. 2022  
  
Dobrý den, p. Vladovičová,  

děkuji Vám za fotky. Budu mít pěknou vzpomínku na tento 

zájezd a děkuji i panu fotografovi, který nám to zpracoval. 

  

Přeji vám hodně zdraví a elánu do dalšího roku , obdivuji  

Vás , jak jste to všechno zvládla . 

  

                                                Paličková, Teplice nad Bečvou 

 

mailto:vladimira.palickova@volny.cz


Lýdia Džmuráňová                                                  15. 8. 2022 
 

  
 
 

 
 

Dobrý deň prajem,  
mnohokrát Vám ďakujem za fotky, potešili a pripomenuli 
pekné a neopakovateľné zážitky z tohtoročného pobytu na 
Exode.  

Zároveň ešte raz ďakujem za pobyt,  nech sa Vám 
darí,  prajem najmä veľa zdravia a síl,  aby ste pokračovali   v 
Exodoch aj v nasledujúcich rokoch. 

Dúfam,  že sa ešte niekedy stretneme. 

Pozdravujem  

                                                 Lýdia Džmuráňová, Bratislava  

Mária Fábryova                                                       15. 8. 2022 
 

  
 
 

 

Dobrý deň, pani Vladovičová, 

ďakujem pekne za všetko aj za fotky z Košíc a z Prešova. Asi 

sme v najkrajšom období človeka. keď ešte vládzeme    a 

sme na dôchodku a tak Vám prajem pevné zdravie, veľa 

energie, entuziazmu a trpezlivosti pri Vašej práci s ľuďmi. 

Všetko dobré      

                                             Mária Fábryová, Banská Bystrica         

Kveta Sušková                                                         16. 8. 2022 
 

  
 
 

 
 

Dobrý deň, pani Vladovičová, 
ešte raz srdečná vďaka za vydarený týždeň v Šariši, za 
skvelú prípravu programu, za priateľský prístup. Fotky sú 
ako od profesionála. Vďaka 
Prajem Vám krásny zvyšok leta 
                                                               K. Sušková, Bratislava 


