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Josef Tvrzický        *23. prosince 1884 Prachatice
                           † 27. září 1920 Washington

Žurnalista ve Spojených státech amerických , ředitel Československé tiskové kanceláře ve Washingtonu
      

Josef Tvrzický se narodil v domě č.p. 44 na
prachatickém Velkém náměstí v rodině
obchodníka Josefa Tvrzického a jeho man-
želky Marie rozené Kramerové. Navštěvo-
val v rodišti českou obecnou školu a po
gymnaziálních studiích, jejichž část absol-
voval v Písku, odešel na univerzitu do Pra-
hy. Zde aktivně působil v českém student-
ském hnutí, stál také u vzniku spolku rodá-
ků "Prácheň". Po ukončení vysokoškol-
ských studií odjel do Spojených států, kde
v Chicagu, městě s velmi početnou českou
kolonií, působil jako redaktor. V průběhu
první světové války se postavil do čela boje
amerických Čechů proti ústředním moc-
nostem. V té době spolupracoval s Tomá-
šem Garriguem Masarykem. Spolu s něko-
lika americkými Čechy - legionáři - navští-
vil v roce 1919 starou vlast, mimo jiné
i Prachatice. V měsíčním přednáškovém
turné po českých městech informoval
o úloze amerických Čechů a  Slováků
při vzniku Československé republiky.
Po návratu do USA pracoval jako tajemník
Národního sdružení a ředitel Českosloven-
ské tiskové kanceláře ve Washingtonu.
Oční choroba jej v krátké době zcela vyřa-
dila z  práce a  proto volil dobrovolný
odchod ze života.

Josef Tvrzický pamatoval četnými peněžitými dary na českou školní mládež v Prachaticích.
Jeho příspěvky byly určeny především na pořizování učebních pomůcek. (Připomeňme, že
švagrem Josefa Tvrzického byl řídící učitel prachatické české obecné školy Karel Peprný
mladší). Ovdovělá paní Tvrzická k uctění památky svého zesnulého manžela zaslala do Pra-
chatic 10 000 Kč, které tvořily základ fondu, z nějž byl roku 1924 vybudován Studentský útu-
lek Josefa Tvrzického (dnešní domy č.p. 285 a 341 v Husinecké ulici).

Jan Antonín Mager
Na snímku:
Josef Tvrzický, tajemník Českého Národního
sdružení, jeden z  nejschopnějších pracovníků
v  zahraničním odboji. Washington 1917.
Fotografie z biografického archivu Rodopisné
revue. České národní sdružení vzniklo roku
1914 v Chicagu. Finančně podporovalo Ma-
sarykův zahraniční odboj a organizovalo v
Americe propagandu proti Trojspolku. Ve
dnech 22. – 23. 10. 1915 podle konceptu J.
Tvrzického uzavřelo ČNS se Slovenskou ligou
tzv. Clevelandskou dohodu o společném boji
za samostatný československý stát.


