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Mielenkiintoinen kiertoajelu alkoi heti 
lentokentältä 1,2 miljoonaisen pää-
kaupungin hyvin säilyneeseen keskus-
taan, joka kuuluu Unescon maailman-
perintöluetteloon. 

Tutustuimme keskustaan ja Linnan 
kukkulaan, josta avautuu näkymä yli 
Prahan keskustan ja Vlatvajoen laak-
son. Kaupungin läpi virtaava joki tun-
netaan meillä ehkä paremmin saksan-
kielisellä nimellä Moldau. Sen ylittää 
toistakymmentä siltaa kaupungin alu-
eella. Tunnetuin on Kaarlen silta – tu-
ristien suosima nähtävyys, jossa kuva-
taan ja ihaillaan ympäröivää kauneutta 
joen molemmin puolin. Erityisesti van-
hakaupunki keskustoreineen tarjosi 
paljon nähtävää ja koettavaa. 

Toisena päivänä matkasimme Be-
rounka-joen varrella sijaitsevaan Niz-
borin kristallitehtaaseen, jossa pää-
simme seuraamaan lasinpuhallusta 
ja kristallin hiontaa. Sieltä jatkoimme 
matkaa 1200- luvulla rakennettuun 
Krivoklatin kivilinnaan. 

Kolmannen päivän kohteemme oli 
hopeakaivosten ympärille 1200- lu-
vulta lähtien rakentunut Kutna Horan 
kaupunki (saksaksi Kuttenberg), joka 
on myös UNESCOn maailmanperin-
töluettelossa. Siellä vierailimme mm. 
luukirkossa, jossa on yli 40 000 ihmis-
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ten luuta erilaisina koristeellisina ra-
kennelmina. Tutustuimme myös viisi-
laivaiseen Pyhän Barbaran keskiaikai-
seen kirkkoon. 

Neljäntenä päivänä vierailimme Ma-
lostranskan alakoulussa, jossa pääsim-
me kuuntelemaan oppitunteja. Kävim-
me myös opetusministeriössä, jossa 
Eira Saarela esitteli ministeriön työn-
tekijöille suomalaista koululaitosta ja 
Pirkko Toljamo kertoi lyhyesti OSJ:stä. 
Suurena apuna paikalla oli suomalai-
seen kouluun perehtynyt Susanna 
Backman. Ministeriöstä pääsimme 
vielä vierailemaan Suomen Prahan 

Konsuli Jukka Pesola sai kotimaan tuliaisia Pirkko Toljamolta ja Eira Saarelalta.

suurlähetystöön, jossa konsuli Jukka 
Pesola tarjosi meille kahvit. Tämän vie-
railun meille organisoi Prahan päässä 
tšekkiläinen, Suomen Kannuksessakin 
opetustöissä piipahtanut Michal Pitin. 
Sattumalta konsulaatissa oli myös har-
joittelemassa Oulun yliopistossa histo-
riaa opiskellut Aksel Tuohimaa. 

Moni meistä suuntasi kävelyretken-
sä varsinaisen ohjelman ulkopuolel-
la Vaclavin aukiolle. Aukio tunnetaan 
paikkana, jonne Neuvostoliiton tankit 
vyöryivät 20.8.1968, kun Tšekkoslovakia 
vallattiin vastaiskuna tšekkien halul-
le kehittää sosialismin aatteita demo-
kraattisempaan suuntaan. 

Kaupungissa tietyillä reiteillä liiken-
nöivät bussit ja raitiovaunut, joissa 
kaikki yli 65 -vuotiaat eläkeläisillä sai-
vat matkustaa ilmaiseksi, kunhan to-
disti ikänsä passilla tms.  

Euroja otettiin vastaan vain joissa-
kin kauppakeskuksissa, joten käytössä 
oli pankkikortin lisäksi paikallinen raha 
koruna. Vuonna 2019 toteutetun Pra-
han matkan kruunasi viimeisen illan 
risteily illallisineen Vltavajoella touko-
kuisessa ilta-auringon paisteessa.
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