
Marie Kubicová, rozená Lorencová

Psáno k 70. výročí popravy manželů Kubicových

Švagr  Karel  Svoboda  z  Prahy  převzal  29.  ledna
1943 od pražského gestapa úmrtní list sdělující, že „Ma-
rie Kubicová, rozená Lorencová, zemřela 24. října 1942
v 10 hodin 02 minuty v Mauthausenu.”  

Marie se narodila v lednu 1905 v Žamberku stavite-
li  Františku  Lorencovi a jeho  ženě  Marii,  rozené Bur-
grábkové. Měli celkem čtyři děti, když František zemřel.
Vdova se později provdala za úředníka okresní politické
správy v Žamberku JUDr. Raoula la Garde. Ten byl v ro-
ce 1916 přemístěn k okresnímu úřadu v Duchcově a celá
rodina se stěhovala do nového působiště.

Dcery  Františka i Marie se  přihlásily,  stejně  jako
v Žamberku,  i  v Duchcově do  Sokola. Marie se časem
vypracovala ve vynikající cvičenku a závodnici.  Podle
dochovaných výročních  zpráv  vyhrávala od  roku 1924
všechny  župní  závody  ve  cvičeních  vyššího  stupně.
V roce 1928 skončila v přeboru České obce sokolské po
nehodě na 4.  místě. Zároveň nacvičovala „amsterodam-
ské sestavy”, a velmi úspěšně. Byla vybrána do 25 člen-
ného družstva žen  ČOS na  letní  olympijské  hry 1928
v Amsterodamu. Ženy nezávodily, ale předváděly ukáz-
ky gymnastických cvičení žen. I za to si však  přivezly

olympijské medaile. V létě 1929 Marie Lorencová zvítě-
zila na závodech vyššího stupně na sletu polského sokol-
stva v Poznani.

V roce  1925 absolvovala  čtyřnedělní  cvičitelskou
školu  v  Praze.  Následujícího  roku byla  okrskovou ve-
doucí  dorostenek  a  od  roku  1927 župní  náčelnicí  do-
rostenek Sokolské župy krušnohorské Kukaňovy.

Další stěhování rodinu stihlo v létě roku 1932, kdy
byl  nevlastní  otec  jmenován  radou  okresního  úřadu
v Plzni.  Plzeňská župa byla velmi silná početně,  měla
přes 5 000 žen, a se stabilizovaným a léta neměnným ká-
drem funkcionářů. Marie pracovala v župním členském
odboru. Ještě v roce 1932 zvítězila v župních závodech
vyššího  stupně.  V nové jednotě  Sokol Plzeň  I.  se stala
aktivní členkou odboru odbíjené. Družstvo žen  vyhrálo
v letech  1934 a  1935  přebor  župy,  ČOS i  mistrovství
ČSR. A navíc také přebory Svazu slovanského sokolstva
v Osijeku a v Bělehradě v Jugoslavii. V roce 1936 byla
Marie  Lorencová  spoluautorkou  cvičební  sestavy  na
župní slet.    

V teplickém  archivu  se  zachovalo  svatební ozná-
mení,  že  „Bedřich  Kubice  a  Máňa,  roz.  Lorencová,
uzavřeli sňatek 21. srpna 1936”. Máňa nemohla tušit, jak
krutý osud ji za to čeká. Bedřich byl jednatelem Krušno-
horské župy a vlasteneckým učitelem. Jeho matka koupi-



la  a  do  své  smrti   provozovala   „Český  dům“,  aby
v Duchcově  posílila českou menšinu.  Manželé se proto
stali terčem nenávisti Duchcovských nacistů a před při-
pojením k Říši svůj domov spolu s řadou dalších vlasten-
ců opustili.  ČOS poskytla Kubicovým ubytování v Tyr-
šově domě. Máňa se koncem roku 1938 odvážila k cestě
do Duchcova pro nábytek. Gestapo ji sice zatklo a vyslý-
chalo, ale nakonec pustilo.

Bedřich Kubice zůstal i v Praze blízkým spolupra-
covníkem župního starosty Jana Zelenky. Pomáhali dal-
ším uprchlíkům z obsazeného pohraničí. V září 1941 se
Kubicovým narodil syn  Bedřich.  Když přistál výsadek
s úkolem provést atentát na Heydricha, pomáhal Bedřich
Kubice  zajišťovat  parašutistům  vše  potřebné,  včetně
ubytování. Gestapo si pro něho přišlo 18. července 1942
a pro Máňu o měsíc později. Rodičům už nebylo dovo-
leno vychovat svého necelý rok starého synka a po osvo-
bození se těšit ze tří vnoučat. Na základě stanného práva
byli uvězněni v Terezíně  a popraveni v Mathausenu ve
stejný den. Marie dopoledne, Bedřich večer. Bohužel ani
jejich syn se nedožil vyššího věku – zemřel v roce 1980.

Zdroje informací: Národní archiv, fondy ČOS, ÚV
SPB, PŘ 1941-1951, PP 1941-1950 a PŘ II-EO; Archiv
Národního muzea ODTVS, fondy ČOS a Rössler-Ořov-
ský; SOkA Teplice, fond Sokol Duchcov; Archiv hl. m.
Prahy, fond Okresní soud civilní pro Prahu-západ; různé
články Pavla Koukala z Duchcova. Zvláště  děkuji Mgr.
Měšťánkové  a  Mgr.  Purnochové z  Národního  archivu,
bez  jejichž  obětavé  pomoci  bych  nejdůležitější  doku-
menty nenašel.
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