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Projektový list pro zveřejnění informací na stránkách Programu 

Název a číslo projektu: 

Jezuité v Jindřichově Hradci, KPF-01-146 

Název žadatele: 

Muzeum fotografie a moderních obrazových médií, o. p. s. 

Název partnera (partnerů): 

Zisterzienserstift Zwettl  

Doba realizace projektu: 

12. 10. 2018 –17. 12. 2019 

Výše celkových způsobilých výdajů projektu / Výše příspěvku EFRR (vyplňuje Správce 
FMP na základě Osvědčení o způsobilých výdajích): 

   15 858,97 Eur / 13 480,12 Eur 

Stručný popis projektu: 
Záměrem projektu bylo vybudování a následná prezentace stálé expozice Jezuité v Jindřichově Hradci 
v sídle žadatele, jímž je bývalá jezuitská kolej, která nyní představuje odborné i ostatní široké veřejnosti 
napříč věkovým spektrem, místním i turistům, historická fakta o církevním řádu jezuitů, který působil též 
v Jindřichově Hradci a v sousedním Rakousku. Expozice je zaměřena na historii koleje, založené pány 
z Hradce za účelem zvýšení gramotnosti obyvatel regionu, a na významné osobnosti, které jí prošly 
jako vyučující či žáci, včetně zahraničních. Oba projektové partnery propojuje osobnost jezuity Floriána 
Pauckeho, jenž v koleji v J. Hradci působil na sklonku života, klášter Zwettl uchovává originál jeho 
ilustrovaného manuskriptu o Paraguayi z jeho tamní misie; nadto na rok 2019 připadlo 300. výročí jeho 
narození. Součástí expozice, jejíž dílčí část je k vidění i v sídle rakouského partnera, je krom exponátů 
stejnojmenný 15minutový dokumentární film v české a německé verzi. Projekt umožnil a umožňuje 
vzájemné poznávání historie obou zemí a seznamování se s ní v místě působení partnerských stran.  
Otevření expozice proběhlo 23. 11. 2019, během realizace projektu se uskutečnily tři semináře 
s historikem, včetně jednoho přeshraničního, jeden s režisérem filmu, byl vydán katalog, vytvořen leták. 
Projekt zahrnul propagační aktivity, jako informování veřejnosti o projektu na webu muzea, inzercí                  
a články v tisku či prostřednictvím televizního reklamního spotu v místní JHTV, zahrnul i další spolupráci 
s médii. Propojil též v oblasti získávání exponátů a podkladů pro odborné dílčí výstupy oba partnery, 
Muzeum Jindřichohradecka, Státní hrad a zámek J. Hradec a Státní oblastní archiv Třeboň, pracoviště 
J. Hradec. Zapojil pro realizaci výstupů současně renomované přední české osobnosti vědecké 
historické práce a filmové tvorby. Projekt je z dalšího úhlu pohledu připomenutím společné historie měst 
Jindřichův Hradec a Zwettl, které jsou nadto partnerskými městy. Předpokládá se další spolupráce obou 
partnerů na aktualizacích expozice a doprovodných aktivitách na základě nových záměrů.   

Jedna fotografie z realizace projektu: 

 


