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Struãná verze romantického
pfiíbûhu plného nev‰edních 

událostí je následující:
Caroline se narodila na Hanno-

versku 27. listopadu roku 1768
v Hildesheimu. Její otec, generál
Wilhelm von Linsingen, byl dÛvûr-
n˘m pfiítelem anglického králov-
ského páru Jifiího III. a Charlotty
Sophie. Hannoverská oblast patfiila
tehdy k anglické unii. Pfii spoleãen-
ském styku obou rodin se Caroline
velice sblíÏila s královsk˘m synem,
jímÏ byl princ William Henry, vé-
voda z Clarence, kter˘ se stal po ro-
ce 1830 anglick˘m králem Vilé-
mem IV. 

Princ William a Caroline se za-
milovali natolik, Ïe navzdory teh-
dej‰ím konvencím, uzavfieli roku
1791 v lázních Pyrmont v lesní
kapli tajn˘ protestantsk˘ sÀatek.
Anglická královna se pozdûji
o sÀatku dozvûdûla a spoleãensky
nerovn˘ svazek pokládala za neú-
nosn˘. Neustále usilovala o jeho
anulaci, aÏ byl roku 1794 koneãnû
zru‰en. 

Citlivá Caroline nesla následky
ztráty manÏela velice tûÏce.
Následkem du‰evního vypûtí z roz-
luky upadla zanedlouho do hlubo-
kého bezvûdomí a lékafii ji povaÏo-
vali za zemfielou. Pfied pohfibením ji

zachránilo úsilí Dr. Adolfa Meine-
ke, kterému se podafiilo navrátit ji
opût do Ïivota. Z velké vdûãnosti se
pozdûji za nûho provdala. Dr.
Meineke vystudoval kromû medicí-
ny také chemii, jíÏ dal pfiednost
pfied lékafiskou praxí. Z toho dÛvo-
du pfiijal místo chemika v huti sta-
rohrabûte Salma v Blansku. Tehdy
byly Salmovy Ïelezárny mimo jiné
proslulé v˘robou umûlecké litiny
i nûkolika objevy do té doby nezná-
m˘ch chemick˘ch komponentÛ. 

Dcera manÏelÛ Meinekeov˘ch
Henrietta uzavfiela roku 1813 sÀa-

tek s Karlem Teubnerem, horním
a hutním správcem Salmov˘ch Ïe-
lezáren. Bydlela v blanenském
zámku, kde ji Caroline o vánocích
nav‰tívila. Zde v‰ak tûÏce onemoc-
nûla a 31. ledna 1815 zemfiela. Byla
pochována u zdej‰ího kostela sv.
Martina, kam byly aÏ do roku 1830
ukládány pozÛstatky zesnul˘ch.
Poté byl hfibitov zru‰en. V roce
1888 vûnovali blanen‰tí vlastenci
vedeni Dr. Jindfiichem Wankelem
Carolinû pamûtní desku a umístili ji
u hfibitovní zdi. PÛvodní deska byla
po léta témûfi ztracena. Teprve roku

1927 byla zásluhou místního kate-
chety zase nalezena a pfienesena na
pÛvodní místo. âasem ale zvûtrala
natolik, Ïe musela b˘t pofiízena její
replika. 

Roku 2008 mûsto Blansko spolu
s farním úfiadem ¤ímskokatolické
církve historickou památku opût ob-
novilo. Na pozemku nûkdej‰ího hfibi-
tova byl u chrámu sv. Martina posta-
ven nov˘ památník. Nyní je zde py-
lon klasicistního tvaru nesoucí jméno
zesnulé spolu s dal‰ími údaji pfiipo-
mínajícími ony události. Okolí pa-
mátníku je doplnûno rozsáhl˘m rozá-
riem. Kefiíky s rÛznobarevn˘mi kvû-
ty jsou uspofiádány do tvaru iniciál
Caroline Meineke – „CM”. 

Nev‰ední osud Caroliny si tím
pfiipomínají nejen zdej‰í obãané, ale
zajímají se o nûj i mnozí náv‰tûvní-
ci blanenska a Moravského krasu.

Text a foto: stam

U starobylého chrámu svatého Martina v Blansku na Moravû, zaloÏeného ve 12. století olomouck˘m biskupem Zdíkem,
byl obnoven symbolick˘ památník Caroliny Meineke, rozené von Linsingen. Pohnuté Ïivotní cesty této baronesy, s pfií-
bûhem pfiipomínajícím kapitoly z novoromantické literatury, jsou v‰ak doloÏeny faktografick˘mi studiemi. O osudu této
‰lechtiãny se zmiÀuje jiÏ Dr. Med. Jindfiich Wankel ve své knize „Bilder aus der Mährischen Schweiz und ihrer
Vergangenheit”, vydané ve Vídni roku 1882. Tématem se zab˘vali i dal‰í soudobí historikové. 

Památník Caroliny Meineke 
u chrámu sv. Martina v Blansku.

V souãasné dobû probíhá optimalizace stfiedních ‰kol a je zfiejmé, Ïe v prÛbûhu dvou let dojde k úbytku míst
na gymnáziích. ¤e‰ením pro rodiãe, kter˘m na vzdûlání jejich dûtí záleÏí, mÛÏe b˘t ‰estileté gymnázium
v Rájci-Jestfiebí, jediné ‰estileté gymnázium v regionu. O jeho kvalitû není tfieba pochybovat. O v‰ech
aktivitách ‰koly se mÛÏete dozvûdût na webov˘ch stránkách a také doporuãujeme náv‰tûvu ‰koly. 
Hlavní pfiedností je prostfiedí rodinného typu, men‰í studijní kolektivy, individuální studijní plán, kvalitní
pedagogick˘ sbor a ‰iroká nabídka aktivit v prÛbûhu studia.

- pfiijímací zkou‰ka se nekoná, uchazeãi jsou pfiijati na základû v˘sledkÛ studia na Z·
- pfiijatí studenti mají moÏnost v druhé polovinû záfií vycestovat na v˘ukov˘ pobyt do Anglie 

Ve‰keré informace mÛÏete získat na telefonních ãíslech 516 432 181, 603 588 369 
nebo webov˘ch stránkách www.gymnaziumrajec.cz

- pfiijatí studenti neplatí první dva roky Ïádné ‰kolné

Gymnázium v Rájci-Jestfiebí nabízí pro následující ‰kolní rok
2012/2013 osm voln˘ch míst ke studiu v ‰estiletém oboru
gymnázia. Ke studiu se mohou hlásit Ïáci ze 7. tfiíd Z·. 

·estileté gymnázium je fie‰ením

První manželka pozdějšího anglického
krále Viléma IV. má hrob v Blansku

Znáte nûkoho zajímavého
v na‰em regionu?

Dejte nám tip na zajímav˘
rozhovor.

Renovace parket (brou‰ení, kytování, lakování)

Pokládka parket, kazet, bordur
Pokládka dfievûn˘ch venkovních ro‰tÛ

Pokládka plovoucích podlah

MoÏnost pouÏití domácích i cizokrajn˘ch dfievin
(Afrika, Asie, …)

Tel.: 607 507 157


