
Uutiset, 30.1.2017 

Suomen suurlähetystö vietti mielenkiintoisen päivän  
Poděbradyssa 

Suurlähettiläs Helena Tuuri ja kolme muuta suurlähetystön työntekijää vieraili Poděbradyn 
kaupungissa keskiviikkona 25.1. Poděbrady on pieni historiallinen kylpyläkaupunki, joka 
sijaitsee 50 kilometriä Prahasta itään. Vierailun aikana henkilökunta oppi paljon kauniista 
kaupungista ja nautti isäntien vieraanvaraisuudesta. 

 
Kuningas Yrjö Poděbradyn patsas kaupungin keskustassa. 

Historiallisesti Poděbradyn kaupunki on tunnettu kuningas Yrjö Poděbradysta (1420 – 1471), jonka patsas 
sijaitsee kaupungin keskustassa. Yrjö oli vuosisatoja aikaansa edellä yrittäessään yhdistää Euroopan vallat 
rauhanomaisella tavalla. Hänen suunnitelmansa oli yhdistää Euroopan valtiot turkkilaisia vastaan, jotka olivat 
valloittaneet Konstantinopolin vuonna 1453. Suunnitelma ei loppujen lopuksi toteutunut paavin vastustaessa 
ideaa. Kuningas Yrjön ajatus yhtenäisestä Euroopasta on nähty Euroopan unionin ja Yhdistyneiden kansakuntien 
edeltäjänä. 
 

Siinä missä joillakin on öljyä, Poděbradylla on mineraalivettä. Ensimmäinen mineraalivesilähde löydettiin vuonna 
1905, mikä sinetöi kaupungin tulevaisuuden suosittuna kylpyläkohteena. Kaupunki ei ole kuitenkaan tunnettu 
yksinomaan kylpylöistään: kaupungissa toimii lasitehdas, joka perustettiin jo 140 vuotta sitten. Kaupungissa on 
myös meijeri, joka valmistaa erilaisia maitotuotteita. Osana kaupunkiin suuntautunutta vierailua suurlähetystön 
edustajat tutustuivat paikalliseen vanhainkotiin, hotellikouluun ja kylpylään. 

 

 

 



Vanhainkoti Luxor 

 

Vanhainkoti Luxorin asukkaat viettivät Suomen teemapäivää. Vanhainkodin johtajan Jaromír Novákin mukaan 
Skandinavian maat ovat olleet mallimaita vanhainkotia perustettaessa. Suurlähettiläs kertoi puheessaan Suomen 
historiallisesta ja kulttuurisesta kehityksestä ja alleviivasi tasa-arvon ja koulutuksen tärkeyden Suomen 
kehittymisessä moderniksi länsimaiseksi eurooppalaiseksi valtioksi. 

 
Vanhainkodin asukkaita kuuntelemassa suurlähettilään puhetta. 

Asukkaat, joiden keski-ikä oli 85, olivat hyvin aktiivisia.  He esittivät paljon kysymyksiä, jotka liittyivät esimerkiksi 
Suomen tuhansiin järviin ja molempia maita yhdistävään tekijään, jääkiekkoon. Vierailun päätteeksi nostettiin 
malja Tšekin ja Suomen väliselle ystävyydelle. 

 
Vierailun päätteeksi nostettiin malja Suomen ja Tšekin väliselle ystävyydelle. Kuvassa vasemmalla vanhainkodin johtaja Jaromír 
Novák. 

 

 

 

 



Hotelová škola Pod ěbrady -hotellikoulu 

 
Hotellikoulun johtaja Jana Podoláková esittelee koulua vieraille. 

Hotellikoulussa johtaja Jana Podoláková esitteli koulua ja sen toimintaa. Koulu on hyvin kansainvälinen ja useat 
sen oppilaat opiskelevat ulkomaisissa oppilaitoksissa. Koululla ei vielä ole vastaavanlaista yhteistyötä 
suomalaisten koulujen kanssa, mutta ehkäpä suurlähettilään vierailu kylvi siemenen tulevaisuuden yhteistyötä 
varten. Koulun kansainvälisyyttä korostaa myös se, että useat koulun entiset oppilaat työskentelevät johtavissa 
asemissa eri puolissa maailmaa. 

 
Suurlähetystön henkilökunta nautti koulun opiskelijoiden valmistaman lounaan. Kattauksessa näkyivät ilahduttavasti Suomen lipun värit sininen ja 
valkoinen. 
 

 
Pöydän ääressä vasemmalta oikealle: Petra Revická, suurlähettiläs Helena Tuuri, Hotelová škola Poděbrady -hotellikoulun johtaja Jana 
Podoláková, Poděbradyn pormestari Ladislav Langr, Luxor-vanhainkodin johtaja Jaromír Novák, Lazne Poděbradyn kylpylän toimitusjohtaja Petr 
Valenta. 

 



Lazne Podebrady -kylpylä 

 
Petr Valentaa kaataa suurlähettiläälle vettä ja esittelee sen ominaisuuksia. 

Lazne Poděbradyn kylpylää henkilökunnalle esitteli toimitusjohtaja Petr Valenta. Kylpylä on erikoistunut 
hoitamaan henkilöitä, jotka kärsivät sydän- ja verisuonisairauksista, diabeteksesta ja tuki- ja 
liikuntaelinsairauksista. Keskikokoinen kylpylä on suosittu matkakohde, ja viime vuonna siellä vieraili noin 19 000 
henkilöä. 

 
Vierailun aikana Valenta tarjosi suurlähettiläälle kylpylän puhdasta ja virkistävää vettä. Päivä Poděbradyssa 
päättyi rentouttavissa merkeissä, kun suurlähettiläs sai nauttia kylpylän tarjoamasta hieronnasta. 

 
Koska kaupunki on erikoistunut  sydän- ja verisuonitautien hoitamiseen, sydämiä näkyi eripuolilla kaupunkia. Myös Suomi oli saanut oman 
sydämen. Kuvassa (vasemmalta oikealle): Ladislav Langr, suurlähettiläs Helena Tuuri, Jaromír Novak ja Petra Revická. 



 
Kävely Poděbradyssa. Kuvassa (vasemmalta oikealle): Suurlähettiläs Helena Tuuri, Jaromír Novak, Petra Revická, Petr Valenta ja Leena Yrjänä. 

Vanhainkoti Luxorin Internet-sivut: http://www.dd-pdy.cz/luxor-onas.php 
Hotelová škola Poděbrady -koulun Internet-sivut: http://www.hsvos.cz/ 
Lazne Poděbradyn Internet-sivut: https://www.lazne-podebrady.cz/en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



News, 1/30/2017 

Embassy of Finland had an interesting day in Podebr ady 

Ambassador Helena Tuuri and other Embassy representatives visited the City of Podebrady 
on Wednesday 25.1. Podebrady is a small historical spa city located 50 kilometers east of 
Prague. The representation learned a lot about this beautiful city and enjoyed the hospitality 
of the hosts. 

 
Statue of King George of Podebrady in the center of the city 

Historically the city is known for the figure of King George of Podebrady (1420-1471) whose statue stands in the 
center of the city. George was centuries ahead of his time in trying to unite the powers of Europe in a peaceful 
manner. His plan was to unite the European states against Turks, who had conquered Constantinople in 1453. 
Ultimately however the plan never materialized as the pope was opposed to the idea. King George’s vision of a 
united Europe has been seen as a predecessor to the current European Union or the United Nations. 

While some places have oil, Podebrady has mineral water. Mineral water was found in the city in 1905 which 
sparked the city’s future reputation as a popular spa destination. However the city is not exclusively known for its 
spas. There is also a traditional glass factory in the city which was founded 140 years ago. There is also a dairy in 
the city that produces various milk products. During the visit to the city, the Embassy paid visits to a local nursing 
home, school hotel and a spa. 

 

 

 

 

 



Luxor Nursing Home 

 

The residents at the Luxor nursing home were celebrating a theme day of Finland. According to the director of the 
nursing home, Mr. Jaromír Novák, Scandinavian countries were the source of inspiration and offered a model to 
follow when establishing the place. The Ambassador in her speech addressed the historical and cultural 
development of Finland. The Ambassador also highlighted the importance of equality and education in helping 
Finland develop into a modern western European country. 

 
Residents of the nursing home listening to the Ambassador’s remarks 

The residents, whose average age stands at 85, were admirably active. A lot of questions were raised, the topics 
of which ranged from the amount of fish in Finland’s some 180 000 lakes to the mutual love for ice hockey in both 
of our countries. At the end of the visit a toast was raised for the continued friendship between the Czech 
Republic and Finland. 

 
At the end of the visit, a toast was raised for the continued friendship between the Czech Republic and Finland. Mr. Jaromír Novák, Director of 
Luxor, on the left. 

 

 

 



Hotelová škola Pod ěbrady 
  

 
Director Jana Podoláková introducing the school to the guests. 

The director of Hotelová škola Poděbrady, Ms. Jana Podoláková, introduced the school and its activities to the 
guests. The school is very international and has a lot of students studying in foreign institutions. However as of 
now, no co-operation with similar schools in Finland exists. Perhaps the Ambassador’s visit to the school planted 
a seed for future co-operation. The internationality of the school is also highlighted by the fact that many of the 
school’s alumni are working in managerial positions all over the world. 

 
The Embassy representation had the privilege of enjoying lunch prepared by the students of the school. We were delighted to notice that the table 
had been decorated with blue and white, the colors of the Finnish flag. 
 
 

 
At the table from left to right: Petra Revická, Ambassador Helena Tuuri, Ms Jana Podoláková (Director of Hotelová škola Poděbrady), Mr Ladislav 
Langr (Mayor of Podebrady), Mr Jaromir Novak (Director of the Luxor nursing home), Mr. Petr Valenta (General Manager of the Lazne Podebrady 
spa) 



Lazne Podebrady spa 

 
Mr. Valenta pouring water for Ambassador Tuuri and presenting its qualities 

The Embassy representation was introduced to the beautiful Lazne Poděbrady spa by its General Manager, Mr. 
Petr Valenta. The spa is specialized in treating people with heart and vessel diseases, diabetes mellitus and 
diseases of the locomotor apparatus. The mid-sized spa is a popular destination as there were some 19 000 
visitors last year. 

During the visit, Mr. Valenta offered Ambassador Tuuri a taste of the spa’s pure and refreshing water. The 
Podebrady day trip was brought to a relaxing end as the Ambassador also had a chance to enjoy one of the 
massages offered by the spa. 

 
As the city is specialized in the treatment of cardiovascular diseases, hearts were presented everywhere in the city. There is also a heart for 
Finland. Pictured (left to right): Mr. Ladislav Langr, Ambassador Helena Tuuri, Mr. Jaromír Novak, Ms. Petra Revická 



 
Walking in Podebrady. Pictured (left to right): Ambassador Helena Tuuri, Mr. Jaromír Novak, Ms. Petra Revická, Mr. Petr Valenta, Ms. Leena 
Yrjänä 

Website of Luxor nursing home: http://www.dd-pdy.cz/luxor-onas.php 

Website of Hotelová škola Poděbrady: http://www.hsvos.cz/ 

Website of Lazne Podebrady spa: https://www.lazne-podebrady.cz/en 

 


