
 
 

TAK VŠE DOBRÉ DO DALŠÍHO 
DESETILETÍ 

 

  V pátek 19. 10. 2012 jsme se sešli na oslavách 10. výročí založení RC Ostrava 
International. Vzpomínková akce se konala navečer v komplexu Rotschild Palace v 
Ostravě-Vítkovicích. Naše ostravské kolegy přišel mimo jiné pozdravit i guvernér Distriktu 
2240 Alexander Turkovič, dále pak pronesli upřímné zdravice zástupci RC Katovice, RC 

Ostrava a RC Opava International. Prezident RC Katovice předal 
prezidentu RC Ostrava International Klausovi - Dieter Beckovi 
stříbrný rotariánský zvon s velice zajímavým obsahem, jímž se 
pokusil zmírnit následky prohibičních opatření české vlády.  
 
  Večerem provázel přítomné jako vždy kultivovaný a originální 
Josef Melecký, kulturní program byl dílem vedoucího Katedry 
sólového zpěvu Fakulty umění Ostravské univerzity ArtDr. 
Alexandra Vovka, jinak člena RC Opava International. Jeho studenti 
předvedli program vysoké umělecké úrovně. 
 
  V úvodním a hodnotícím projevu zhodnotil současný prezident RC 
Ostrava International Klaus - Dieter Beck stav hnutí Rotary. 
Připomněl, nikoli náhodou, že mnohé významné světové a evropské 
osobnosti, byly rotariány. Například bývalý německý kancléř 
Konrad Adenauer, který se stal členem Rotary již jako starosta 
Kolína nad Rýnem, nebo bývalý francouzský prezident Nicolas 

Sarkozy a mnoho dalších. Nebude od věci, když připomeneme i  baronku Margaret 
Thatcher či Ronalda Reagana.   
 
  Organizátoři vybrali i dobře místo konání oslav. Rothschild Palace patří stále mezi 
nejkrásnější ostravské industriální stavby z 18. století. Vybudoval ho Salomon Mayer 
Rothschild, zakladatel Vítkovic a majitel většiny ostravských šachet. Již tehdy se postupně 
tento palác stal centrem společenského a obchodního života.   
 
  V programu vystoupili také „ Bubeníci Sokola Přívoz“, avšak zlatým hřebem večera byl 
program orchestru „LR Cosmetic Big Band“, jehož perfektně aranžované skladby 
přitahovaly na taneční parket téměř každého. Vše doplňovalo originální menu i decentní 
výběr nápojů.  Byl to zdařilý a pěkný večer.   
 
V červnu 2019 vás rádi pozveme na 10. výročí vzniku RC Opava International. 

 
 
 
 

Čtrnáctideník 
Rotary Clubu 

Opava 
International 

Číslo 23. 
Ročník II. Vyšlo 

dne 22. 10. 2012 
SLUŽBA NAD 

VLASTNÍ  
ZÁJMY 

 
 

 
ZÁJMY 

 



Podivuhodné osudy příbuzných předválečných opavských rotariánů 

Maminka poznala na fotografii 
v Opavském Rotariánu svoji tetu  

Annu Andrejevnu Sobeck-Skallovou 
napsal nám její 

prasynovec  
Juan Pablo 
Fuentealba 

Somov z Chile 
 

Jak se dostalo do Chile vydání 
Opavského Rotariána z listopadu 
2011, to ještě nevíme. Víme pouze to, 
že maminka pana Somova poznala na 
jedné z fotografií našeho historického 
seriálu o předválečných opavských 
rotariánech svoji tetu. Dědeček pana 
Somova odešel kdysi do Chile a 
rodina tam bydlí. Pan Somov nám 
doslova napsal:  
 

Dear Sirs Rotary Club of Opava: 

With incredible surprise I found information about my aunt Anna (Inna) Andrejevna 
(Somova) Baroness von Sobeck-Skal in a link on internet, she was my grandfather sister. 
Thank you very much to help us understand our family story, because after the WWII my 

gradfather came to live in Chile, Southamerica, where we live now, without enough 
information and memories.  I would like to ask you (I beg you) If you can help us to get an 

scann copy pictures that you could have of our aunt and uncle Viktorin, because my 
mother is very excited to see her aunt face. If is necesary gladly we can make a payment for 

this requierment. The information is in this link: 
http://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=71&ved=0CCEQFjAAOEY&url=
http%3A%2F%2Fwww.rotary2240.org%2Fscript%2FgetFile.php%3Ftable%3DcontentDocuments%26path%
3Ddocument%26id%3D241&ei=fHV_UM3iNIuE8ATVyYHgDQ&usg=AFQjCNHfXSLSt44m1a7cklZQdqhkfC

0VRA&sig2=8kvFncSNzYoV3E1o97bGrg  

I hope your soon reply. Best wishes. Juan Pablo 
Fuentealba Somov 

 

Šlo o dvanácté pokračování uvedeného seriálu, který zpracoval náš člen Petr Zahnaš. 
V něm je i zmíněná fotografie. Pro oživení ho na dalších stránkách znovu otiskujeme 
v graficky zkrácené formě. Potřebné fotografie a jiné náležitosti, které bude lze sehnat, 
pochopitelně náš RC Opava panu Juanu Somovi pošle, bez jakýchkoli podmínek, 
s poděkováním a s žádostí, zda by nám stručně nepopsal historii jejich rodinné větve. Nebo 
alespoň to málo, co rodina ví. Poslali jsme mu i vydání tohoto čísla. Snad pak doplníme i 
následující část seriálu, kterou v graficky zkrácené podobě záměrně otiskujeme na dalších 
dvou stranách znovu. Třeba se dozvíme něco o dalších osudech rodiny skvělého opavského 
předválečného rotariána Viktorina von Sobeck-Skalla.                                                        (PA) 
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(12) KAPITOLKY Z HISTORIE ROTARIÁNSKÉHO HNUTÍ V OPAVĚ 
Píše Petr Zahnaš 

Asi deset kilometrů jihozápadně od Opavy je obec Štáblovice. Držitelé zdejšího arcibiskupského 
léna sídlili na zdejším zámku a svůj statek vzorně spravovali. Od roku 1759 do roku 1945 jimi byli 
členové rodu Sobků z Kornic, kterým vedle dalších statků na Opavsku patřil i krásný, barokní, tzv. 
Sobkův palác, stojící v Opavě, na Masarykově třídě (dnes sídlo Opavské lesní). Posledním držitelem 
Štáblovického statku, pocházejícím z tohoto starého šlechtického rodu, byl až do roku 1945, další 
předválečný člen opavského Rotary clubu, baron Viktorin von Sobeck-Skall. Seznam členů 
opavského klubu z rotariánského roku 1937/38 o něm stručně uvádí:    
Jméno a povolání: Sobeck-Skall, Viktorin, velkostatkář; klasifikace: lesní obvody; adresa 
bytu: Štáblovice 1; adresa podniku: Štáblovice, telefon č. 2. Sobkové z Kornic, později Sobkové-
Skallové, kteří zdejší statek drželi nepřetržitě 186 let. Ve druhé polovině 18. a v 19. století přestavěli 

Štáblovický zámek i kostel, pro který v roce 1758 nechal 
Maxmilián Jindřich, svobodný pán Sobek z Kornic, opavským 
malířem Ignácem Güntherem, namalovat vzácný obraz sv. 
Floriána a baronka von Sobeck-Skall  mu darovala sochu Panny 
Marie Lurdské. Složené příjmení Sobeck-Skall začali po sňatku 
používat Viktorinovi prarodiče - Luisa von Sobeck und Kornitz a 
Karl Franz Ernest von Skall. Jejich syn, Viktorinův otec, Karl 
Freiherr von Sobeck-Skall u. Kornitz, si v roce 1882 vzal za 
manželku Giselu Marii Ferdinandu von Spens und Boden, dceru 
majitelů panství Brantice u Krnova. Z tohoto manželství se 
narodily dvě děti. Roku 1885 starší dcera Marie-Christine von 
Sobeck-Skall und Kornitz a o dva roky později, 13. ledna 1887 
syn Viktorin von Sobeck-Skall und Kornitz. Marie-Christine se 
v roce 1906 provdala za majitele sousedního panství Litultovice 

Maxmiliána svobodného pána Putz von Rollsberg a její bratr Viktorin zůstal na rodovém statku ve 
Štáblovicích. Ten, ještě za první světové války, převzal po svém otci Karlovi a hospodařil dál na 
rodovém statku.  Záhy po vzniku Československé republiky kandidoval za „Agrární stranu“ do 
obecního zastupitelstva. Ve volbách, které se konaly dne 15. 6. 1919, byl spolu s dalšími 14 
zastupiteli zvolen a členem obecního zastupitelstva byl opakovaně volen po celou dobu první 

republiky. Vždy za Republikánskou stranu zemědělského 
a malorolnického lidu. Starostou obce byl stavitel Jan 
Tomanec. Na fotografii prvního poválečného 
zastupitelstva (vlevo) je Viktorin Sobeck-Skall sedící vedle 
starosty Tomance, třetí zprava. V obci byl považován za 
velmi dobrého hospodáře a šlechetného člověka, který byl 
vždy připraven svým spoluobčanům vyjít vstříc. Také pro 
obec dokázal udělat mnohé, nehledě na výdaje. Tak 
například do obecního chudinského fondu, založeného již 
v roce 1905, v průběhu první republiky opakovaně 

přispíval. Když byla obec v roce 1927 elektrifikována, byl jedním z těch, kdo přispěli na veřejné 
osvětlení, a v roce 1928 bylo potřeba zajistit prostory pro místní poštovní úřad. Tehdy za 
symbolickou částku obci poskytl pro tento účel místnost ve svém domě čp. 62. Když v roce 1933 
zemřel bývalý předseda vlády Antonín Švehla, byl Viktorin Sobeck Skall mezi iniciátory toho, že na 
jeho počest byla 15. května 1934, u prostředního rybníka, vysazena tzv. Švehlova lípa, u níž byl 
umístěn bludný kámen s jeho jménem. Ve Štáblovické obecní kronice můžeme také najít záznam 
z roku 1929, který o něm říká: „Byt pro obecní chudé – zdejší velkostatkář Viktor Sobeck Skal, 
ve své blahovolnosti a dobrotě, propůjčil zdejším chudým zdarma jednu místnost ve svém domě 
na Jelenovci – v bývalém panském hostinci. Dobrota pana barona jest všeobecně uznávána. 
Šlechtický titul mu byl sice odebrán, z čehož, jak se zdá, si mnoho nedělal a zůstává šlechetným 
povahou i jednáním. V lásce jej mají všichni občané“. Od roku 1934 se stal také členem opavského 
Rotary clubu a uvedené vlastnosti jeho rotariánskou povahu velmi dobře ilustrují. Viktorin Sobeck 
Skall byl ženatý, S manželkou, Annou Andrejevnou Sobeck-Skallovou, však neměli žádné potomky. 
Proto si vzali „na vychování“ srbského chlapce Vjačeslava Somova, který se narodil 19. listopadu 
1926 v Niši. Jeho matka Kateřina zemřela a otec, který jej s ostatními sourozenci sám vychovával, 
byl inženýrem v jedné z Nišských továren. Chlapce, který, což bylo v té době ve Štáblovicích 
neobvyklé, byl pravoslavného náboženství, si nezištně vzali k sobě a po několika letech, v roce 1937, 



se rozhodli jej adoptovat a dát mu své příjmení – Vjačeslav Sobeck-Skall. Navíc Viktorin Sobeck-
Skall podal také obecnímu zastupitelstvu žádost, aby obec Štáblovice chlapci přislíbila za poplatek 
1000,- Kč domovské právo. Obecní zastupitelstvo pak, na svém zasedání dne 19. května 1937, 
v době již velmi vyostřených nacionalistických proněmeckých nálad v Sudetech, jeho žádosti 
vyhovělo. I to mnoho napovídá o Viktorinově smýšlení a postojích. V říjnu 1938 vpochodovaly do 
Štáblovic jednotky Wehrmachtu a poměry v Sudetech se radikálně změnily. Do místní, dosud české 
školy, přišel německý učitel Brosch, úřadování obce bylo nařízeno pouze v německém jazyce. 
Starostou zpočátku zůstal i nadále stavitel Tomanec a obecní správu řídil baron Sobeck-Skall. Ten 
se, také vzhledem ke svým rodinným poměrům, aby svou rodinu chránil, dnem 1. prosince 1938 
stal členem NSDAP. V průběhu války se však i nadále snažil být nějakým způsobem prospěšný. Jak 
lidem v obci tak i v jiných případech. Opavské Říšské župní muzeum, které vzniklo po okupaci 
sloučením všech opavských muzeí, mělo velmi vzácné sbírkové fondy. V průběhu války, zejména po 
jejím obratu v roce 1943, se stále více do popředí dostávala potřeba tyto unikátní sbírky chránit. A 
tak byla postupně přijímána evakuační opatření. Ta začala v květnu 1943 pod názvem 
„Bergungsaktion“. Za místa, kam budou umístěny sbírky tak, aby byly chráněny před válečným 
nebezpečím a ohněm, byly mimo jiné vybrány i tři zámky v okolí Opavy. Jako jeden z nich byl 
Viktorinem Sobkem-Skallem nabídnut také jeho zámek ve Štáblovicích. A tak byly části muzejních 
sbírek, v rámci záchranné akce č. III, převezeny dne 14. 8. 1943 na zámek Štáblovice a další 
záchranná akce č. IV proběhla dne 25. 8. 1943 opět na zámek Štáblovice. V dalších letech se však, 
v důsledku pro Německo se nepříznivě vyvíjejících válečných událostí, tlak okupačních úřadů na 
obyvatelstvo, stále stupňoval.  A někdy v té době došlo ke zlomu. Viktorin Sobeck-Skall už od 
začátku okupace věděl, že jeho pozice není jistá, ani bezpečná. Ačkoli se sám již před válkou 

deklaroval jako Němec, problém představovala manželka s ruským, 
nearijským původem i jménem a adoptivní syn, původem ze Srbska a navíc 
pravoslavného náboženství. To jej v pohledu okupačních orgánů stavělo do 
zvláštního, ne zrovna dobrého světla. Jak se taková situace může vyvíjet, měl 
možnost sledovat ve svém nejbližším okolí. Jeho soused, dolnoživotický 
Ondřej hrabě Razumovský, jehož matka, Marie von Wiener-Welten, byla 
židovského původu a manželka Kateřina Nikolajevna de Saint Wittgenstein 
zase původem z Ruska, byl nejprve totálně nasazen na práce v lese, později 
pracoval v opavské továrně na jutu a pak v opavské Minervě, místo šicích 
strojů, montoval ruční granáty. A mohl být rád, že přežil. A Viktorinův 
litultovický synovec, syn sestry Marie-Christiny, Karl-Max Freiherr Putz von 

Rolsberg, vystudovaný právník a protektorátní soudce, působící v Praze, se poté, co se dostal 
k informacím, jak Velkoněmecká říše i okupační režim v protektorátu zachází s židovským 
obyvatelstvem, nechal raději odvést do armády a sloužil na východní frontě.  To všechno 
představovalo takový tlak na jeho osobnost, že v posledních válečných letech už nebyl schopen mu 
nějak výrazně čelit. Proto postupně svolil, aby se v průběhu války stal, v souladu s vůdcovským 
principem, jmenovaným štáblovickým starostou a aby se jeho adoptivní syn Vjačeslav stal členem 
Hitlerjugend a prodělal svůj základní výcvik v nedalekých Janských Koupelích. To mu mělo zaručit, 
že nebude pro svůj původ pronásledován. Později otec přikývl i na to, aby se v lednu 1944 Vjačeslav 
přihlásil jako válečný dobrovolník do armády. Byl odveden a přidělen k námořnictvu. Jeho další 
osudy známy nejsou. Ještě před koncem války, v době, když už se fronta blížila k Opavě, Anna 
Andrejevna Sobeck-Skall opustila Štáblovice a odjela do Vídně. Viktorin Sobeck-Skall, který byl na 
konci války v obci starostou, ve Štáblovicích zůstal.  Ale hned po skončení války byl deportován. 
Obecní kronika o tom říká: „Starosta Viktor Sobeck Skall nebyl do okupace politicky činný a ani se 
neangažoval v nacionalistickém hnutí…. Po skončení války odchází z obce majitel velkostatku 
Viktor Sobeck Skall a byl odsunut do Bavor“. Jeho synovec, litultovický Karl-Max Freiherr Putz 
von Rolsberg, zahynul za neznámých okolností na konci války, údajně dne 15. dubna 1945, poblíž 
bavorského Waldkirchenu.  Razumovským po válce nebyl vrácen jejich původní, hitlerovským 
Německem zabavený majetek a v roce 1947 jim bylo povoleno vystěhování ze Životic do Vídně. 
Další osudy Viktorina von Sobeck-Skalla se nám zatím nepodařilo vypátrat. Lze však předpokládat, 
že i přesto, co všechno se v průběhu druhé světové války a po jejím skončení odehrálo a jak se to 
podepsalo na jeho činech a osudech, se ve svých rotariánských přístupech a postojích nezměnil. 
Z období druhé světové války nemáme ani jednu informaci o tom, že by záměrně někomu ublížil. 
(na Güntherově obraze sv. Floriána je dole uprostřed rodový znak Sobků z Kornic) 
 
 



DÍKY NAŠEMU ČLENU PAVLU BRÍDOVI SE O 
ROTARIÁNECH OPAVSKÝCH DEBATOVALO 
TAKÉ MEZI ROTARIÁNY V ŠANGHAJI DNE 

16. 10. V HOTELU HILTON. A NEJEN TO. 

 

 
 
 



 

 



 

 
O tom jaké se zde vedly řeči a kdy pojedeme do Šanghaje, o tom až příště. Každopádně precizní více 
než patnáct let starý podnikatelský záměr našeho člena Ing. Pavla Brídy začíná v Číně přinášet 
ovoce. V osmimilionovém městě VUXI poblíž Šanghaje pracuje již řadu let jeho firma, která je 
ochotna upravit cestu k obchodním a kulturním vztahům i Moravskoslezskému kraji, pokud o to 
bude zájem.   

 



 
Na snímcích Pavel Brída ve své kanceláři v sídle firmy ve VUXI v provincii  Jinagsu . V této 
kanceláři pracuje trvale i stálý český zástupce, sinolog David Frank, syn člena našeho RC.  



pracujeme se studenty 

 
 

Již dvakrát jsme v poslední době prezentovali studentské výměny.  Prezentace 
byly dvě a to na Slezském gymnáziu v Opavě. Jedna byla 27. 9. 2012 a druhá 
12. 10. 2012. Účastnilo se jí cca 20 studentů a to jak ze Slezského gymnázia, 
tak i z Mendelova gymnázia.  
Studenty jsme seznámili s tím, co vlastně hnutí jednak Rotary jako takové 
představuje. Dále jsme jim vysvětlili, co dělá náš RC Opava a pak jsme je 
seznámili se všemi možnými studentskými výměnnými programy, tedy 
dlouhodobými (školní rok), krátkodobými (2týdenní tábory) a s programem 
rodinných výměn. Hlavní naše zaměření bylo na ty dlouhodobé, jelikož se 
blíží termín přihlášek na školní rok 2013/2014. Bylo tam několik vážných 
zájemců, takže příští rok možná vycestují i 3 studenti. 
Přednášel jsem já, pak měl ještě prezentaci o svém pobytu v USA můj syn 
Vojta (na snímku vpravo) a na dotazy také odpovídala naše současná 
studentka Natalie Gordon, napsal nám Bohumil Křempek (na snímku vlevo), 
který má v našem klubu na starosti Službu mládeži.   
 

 
 



JIŽ V MINULÉM ČÍSLE nás pozval náš člen Oldřich Kodeda (na snímku) na 
tradiční PRAŽSKOU MÍLI, která se koná v sobotu 3. listopadu 2012 na 

tradičním místě uprostřed Letenské pláně za kyvadlem s tímto programem:  

10.00 reje pánů velocipedistů; 10.20 ostrý start jízdy po trati míle; 10.30 dojezd do 

cíle; 11.00 závod vysokých kol v jízdě na pomalost “Letenský šnek“; 11.30 

fotografování jezdců.  

 

Pozvánka platí pochopitelně i pro všechny členy ostatních RC, 
kterým se vydání našeho časopisu dostává ke čtení, případně i 
těm, kterým datum a čas konání Pražské míle někdo prozradí. 
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