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Blansko a okolí

Pfiedná‰ky ZO âZS 
v Domû zahrádkáfiÛ

27. 02. 2015 - pátek v 16.00 – DÛm za-
hrádkáfiÛ Blansko
Prof. PhDr. Petr Chalupa CSc. Souãasná
Kuba a Latinská Amerika. O zmûnách po-
litick˘ch, sociálních a ekonomick˘ch,
které probíhají.
Vstup voln˘.   

11. 03. 2015 - stfieda v 16.00 – DÛm za-
hrádkáfiÛ Blansko 
Bc. Tomá‰ Jan, vedoucí ÚKZÚZ ZS
Chrlice ZS Îele‰ice. O‰etfiování ovoc-
n˘ch plodin – nákup materiálu, v˘sadba,
agrotechnika.
Vstup voln˘.

Îivotní pfiíbûh 
Karoliny Meineke 

Karolina z Linsingenu na portrétu
F. Bartolozziho.

Karolinin rukopis.

„Nyní se zfiíkám v‰ech nárokÛ na
‰tûstí - Ïiji jen je‰tû v jin˘ch a pro jiné -
odstupuji - a jsem ode dne‰ka pro tebe
mrtva. Mûj se dobfie! - má jediná, má
vûãná lásko - Williame Jindfiichu, bratfie,
choti, pfiíteli - není jména, jeÏ by tû moh-
lo zváti, tak jak mé srdce tû naz˘vá -
Williame, nic neroztrhne na‰e du‰e - ale
naposledy - nebesa, naposledy - ti fií-
kám… Tvá Karolína.”

Karolina von Linsingen se narodila
v roce 1768 v hannoverské ‰lechtické 
rodinû. Její otec, baron Linsingen,
byl blízk˘m pfiítelem anglického krá-
le Jifiího III. a královny Charlotty
Sofie. A tak se jednou Karolina se-
známila se synem královského páru,
princem Williamem, vévodou
z Clarence, jenÏ pozdûji, v letech
1830–1837, vládl jako král Vilém IV.
Spojenému království Velké Británie
a Irska. Oba se do sebe zamilovali
a svoji lásku stvrdili 21. srpna 1791
tajn˘m sÀatkem. Ov‰em netrvalo
dlouho a jejich ãin vy‰el najevo.
Nerovn˘ sÀatek byl pro konzervativní
královskou rodinu nepfiijateln˘, a tak
byla nakonec Karolina donucena
k souhlasu s rozvodem. V té dobû jiÏ
byla tûhotná. Nicménû po porodu jí
bylo fieãeno, Ïe chlapec zemfiel. Ve
skuteãnosti byl ale dán na v˘chovu
do Ïidovské rodiny. 

Po v‰ech strastech pak váÏnû one-
mocnûla. Dokonce upadla do podivného
stavu a lékafii ji prohlásili za mrtvou. Jen
jist˘ doktor a chemik Adolf Meineke ne-
byl o její smrti pfiesvûdãen, a tak udûlal
v‰e proto, aby nedo‰lo k jejímu pohfibe-
ní. Karolina se skuteãnû nakonec pro-
brala a rozhodla se za doktora
Meinekeho provdat. Ov‰em její docho-
vané dopisy hovofií, Ïe pro ni tento sÀa-
tek nebyl ani tak z lásky, n˘brÏ spí‰e
z vdûku. Doopravdy stále milovala své-
ho b˘valého muÏe, coÏ nám dokládá
i v úvodu citovan˘ úryvek z dopisu, kte-

r˘ Karolina roku 1795 poslala princi
Williamovi. 

Nov˘ Ïivot zaãala s doktorem
Meinekem nejdfiíve v Berlínû, odkud ro-
ku 1809 ode‰li do Blanska. Zde spolu
s manÏelem a dcerou Jindfii‰kou Ïili na
zámku u starohrabûte Hugo Franti‰ka
Salma. Teprve v Blansku Karolina ko-
neãnû na‰la klid a cítila se ‰Èastná. Na‰la
si pfiátele a zaãala se vûnovat literární
ãinnosti. Její manÏel získal slu‰nou prá-
ci v blanensk˘ch Ïelezárnách, ov‰em
pomûrnû brzy si znepfiátelil své okolí,
a proto se spolu se svojí manÏelkou roz-
hodl z Blanska odejít.

Jejich dcera Jindfii‰ka se v roce 1813
vdala za horního mistra blanensk˘ch Ïele-
záren Karla Taubnera, ve kterém na‰la
i Karolina velkého pfiítele. Dokonce tak
velkého, Ïe jemu jedinému sdûlila svoje
tajemství o sÀatku s princem Williamem.
Karolina v Blansku svoji dceru, zetû a po-
zdûji i vnuãku velmi ãasto nav‰tûvovala.
Nakonec pfii jedné z náv‰tûv, dne 31. led-
na 1815, Karolina Meineke ve vûku 46 let
na blanenském zámku zemfiela. Byla po-
chována na starém hfibitovû u kostela sv.
Martina, kde nám tuto zajímavou dámu
dodnes pfiipomíná pamûtní deska.

A právû v leto‰ním roce, kdy si pfiipo-
mínáme 200. v˘roãí od jejího úmrtí, vy-
dalo mûsto Blansko nástûnn˘ kalendáfi
vûnovan˘ pohnutému Ïivotnímu pfiíbû-
hu Ïeny, které titul anglické královny 
unikl pouhou hfiíãkou osudu. 

Text: Ilona Vávrová
Zdroj: kalendáfi Blanenské ‰lépûje 

Karoliny Meineke (2015)
Vladimír Polák, 

Mohla b˘t anglickou královnou (1997)  
Foto: archiv mûsta Blansko

V pondûlí 19. ledna strávili vût‰inu
svého vyuãování Ïáci 6. roãníku jedo-
vnické základní ‰koly mimo budovu
‰koly. Nav‰tívili totiÏ novû otevfiené
expozice zábavního vûdeckého parku
VIDA v Brnû.

V b˘valém pavilonu D na brnûn-
ském v˘stavi‰ti na plo‰e 4600 m2 vy-
rostly desítky interaktivních exponá-
tÛ, rozdûlen˘ch do 4 tematick˘ch sek-
cí – Planeta, Civilizace, âlovûk
a Mikrosvût. Vût‰ina z nich je pohyb-
livá a funkãní, takÏe si náv‰tûvník
mÛÏe vyzkou‰et v‰e na vlastní kÛÏi.
Souãástí parku je i labodílna, kterou
jsme také nav‰tívili. Zde si v‰ichni
zájemci mohli vyrobit vlastní záloÏ-

ku. V Divadle vûdy jsme zase shlédli
fyzikální show, zamûfienou na pfiemû-
ny skupenství látek.

Mezi nejzajímavûj‰í exponáty patfii-
ly obfií model lidského srdce, obfií sate-
lit, nebo modely povodní, boufiky ãi
tsunami. Plni záÏitkÛ jsme se po tfiech
hodinách navraceli do ‰koly a vûfiím,
Ïe fiada z nás se do vûdeckého parku 
opût brzy vrátí. Tímto zajímav˘m zpÛ-
sobem se snaÏíme zatraktivnit a oÏivit
v˘uku na jedovnické základní ‰kole
nejen ve fyzice, ale i v fiadû dal‰ích
pfiedmûtÛ.

Mgr. Bc. Michal Souãek, 
fieditel ‰koly

Foto: archiv ‰koly

V˘stava blanenského fiezbáfie
Vladimíra Michálka pfiedstaví 
ucelen˘ pfiehled jeho tvorby za
období 2013–2014 v Galerii Joná‰

Blansko. Otevfieno je v úter˘ a ve
ãtvrtek od 9:00 do 17:00 hodin.
Vstup zdarma.

Pofiádá: Galerie a antikvariát Joná‰ 

Náv‰tûva ve VIDù

Dfievofiezby v Galerii Joná‰

·koláci na exkurzi.


