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Projekt „Společná setkávání Dolní Žandov“, jehož cílem je spolupráce a kontakty partnerských 

obcí Dolní Žandov a Nagel (Bavorsko), pokračoval v sobotu 9. února 2014 formou dalšího 

setkání přátel obou obcí a především příznivců ručních prací, zejména patchworku. Do nově 

opravených prostor v historickém domě čp. 40 v obci Dolní Žandov přijelo 14 hostů z obce 

Nagel v čele s panem starostou Theo Bauerem, obec Dolní Žandov byla zastoupena ženami  -

členkami Spolku přátel Dolního Žandova a také starostkou obce paní Ing. Eliškou Stránskou . 

Dále jsme přivítali také milé hosty z obce Velká Hleďsebe – dvě členky ženského klubu 

patchworku. S organizací tohoto setkání pomáhaly dvě zástupkyně Dobrovolného svazku obcí 

Mariánskolázeňsko. 

 

Cílem setkání bylo sdílení zkušeností při výrobě patchworku a současně představení nového 

šicího stroje, který bude místní Klub žen využívat při svých setkáních nad ručními pracemi. Hosté 

nepřijeli s prázdnýma rukama – ženám věnovali krásnou sadu látek pro výrobu patchworku,  

na oplátku mohli hosté vyzkoušet práci s novým šicím strojem a jako dárek si odnášeli malé 

prostírky vlastní výroby. Muži byli zapojeni do práce v recyklačním programu, kdy jim jedna 

z členek klubu názorně předvedla techniku výroby různých dárkových předmětů ze starých 

novin. Další kroužek zájemců se zabýval technikou proplétání, jejíž základ spočívá ve zpracování 

listů starých telefonních seznamů, touto technikou vznikají krásné věnečky, košíčky a mističky. 

Mužská část hostů se dále zabývala diskusí nad srovnáním životních podmínek v Čechách  

a Bavorsku v různých oblastech.  Samozřejmě bylo pro hosty připraveno bohaté pohoštění,  

nad kterým bylo plánováno téma dalšího workshopu, který se bude konat v měsíci březnu, ale 

také byly diskutovány možnosti dalších setkání a spolupráce.  

 

Setkání, které bylo velmi přátelské, zajímavé a milé, rozšířilo spolupráci partnerských obcí, 

vzbudilo zájem dalších obyvatel a starostové obou obcí vyslovili přání, aby tato krásná spolupráce 

nadále probíhala a přinášela oběma stranám mnoho radosti a prospěchu.  

  

Poděkování patří starostům obou obcí, kteří tento projekt velmi podporují, a dále členkám Klubu 
přátel Dolního Žandova, které věnovaly mnoho času a úsilí přípravě celého setkání.  


