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Tisková zpráva 

Kavárna Tvoje dílna nabízí kromě kávy relaxaci při tvoření 

 

9. 6. 2014, Pardubice - Tvoje dílna je nová kreativní kavárna v Pardubicích, kde se spojuje relax u 

dobré kávy a tvořivě využitý čas. Hosté zde mohou trávit čas malováním na keramické polotovary, 

výrobou papírových přání nebo dekorováním polotovarů ze dřeva, papíru a dalších materiálů. Pro 

menší děti jsou připraveny jednoduché a zábavné činnosti jako je hraní s razítky, malování 

vlastního puzzle apod. 

Autorkou koncepce je Martina Moličová. Její myšlenka tvořivé kavárny a dílny je založena na 

maximálním zpřístupnění tvoření všem návštěvníkům. Ti se nemusí bát, že něco nebudou umět 

nebo jim bude při tvoření něco chybět. Přímo v kavárně je k dispozici materiál, pomůcky, polotovary 

pro tvoření i obsluha, která ráda pomůže i poradí. Vše je založeno na principu sdílení materiálu a 

pomůcek. Návštěvník si tedy nepotřebuje nakupovat celá balení barev nebo sady štětců – prostě 

použije to, co je v dílně připravené. Po skončení práce se stejným materiálem mohou pracovat další 

lidé. 

 „Do budoucna plánujeme nabídku tvůrčích činností dále rozšiřovat“, říká o projektu majitelka 

kavárny Martina Moličová.  „V blízké době plánujeme nabídnout modelování z keramické hlíny 

nebo malířské stojany, které bude možné využít pro kresbu nebo malování přímo tady v dílně“, 

dodává Moličová. 

Kavárna se nachází ve Sladkovského ulici č. 466/2 v Pardubicích. Otevřeno má od úterý do pátku od 

10 do 19 hodin, v sobotu od 10 do 17 hodin. Je určena všem tvořivým lidem – dospělým, rodinám 

s dětmi, dětem - kteří chtějí relaxovat trochu jinak. 

Cílem projektu je celý zážitek tvoření maximálně zpříjemnit a to také po stránce občerstvení. Obsluha 

tak návštěvníkům nabízí kromě kávy také domácí dezerty i limonády. 

Přímo ve Tvojí dílně se odehrává mimo jiné řada kurzů, kde mají návštěvníci šanci vyzkoušet si 

rozmanité techniky pod vedením zkušených lektorů. Veškeré informace a aktuální program najdou 

zájemci na webu a facebookové stránce. 

Součástí interiéru kavárny je také prodejní výstava obrazů výtvarnice Růženy Kalinové. Ta se věnuje 

především tvorbě pro děti, ať už se jedná o obrazy, komiksy nebo o omalovánky, časopisy a ilustrace. 

Růžena Kalinová se věnuje i jiným odvětvím, živila se tvorbou divadelních kostýmů, navrhovala 

interiéry rodinného centra a svůj talent promítla i ve vitrážích. 
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Více o nás 

 

Martina Moličová 

Martina Moličová je autorkou koncepce Tvojí dílny. Projekt připravovala více než rok, aby nakonec spatřil světlo 

světa 1. dubna 2014. Před (i souběžně) s přípravou projektu Tvoje dílna se Martina Moličová zabývala prací 

v občanském sdružení, kde měla na starost řízení vzdělávacích projektů. Dříve působila také jako HR specialista 

v automobilovém průmyslu. Studovala marketingové a sociální komunikace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně 

a později také vzdělávání dospělých při UJAK Praha. 

Tvoření se věnuje od malička a průběžně, ráda zkouší nové techniky. Ve Tvojí dílně se snaží spolupracovat 

s kvalitními a zkušenými lektory z Pardubic i okolí. 

 

Růžena Kalinová 

Růžena Kalinová vystudovala SUPŠ obor Tvarování hraček a drobných uměleckých předmětů. Po škole se 

věnovala kostýmnímu návrhářství v brněnském divadle Husa na provázku, návrhům a výrobě vitráží či vedení 

dětí při výtvarných workshopech. Je také autorkou interiéru rodinného centra Holoubek v Holicích. V současné 

době se věnuje tvorbě pro děti, a to především omalovánkám, komiksům a ilustracím , které bylo možno 

zhlédnout v zámecké galerii v Hranicích na Moravě na výstavě s názvem Trojice. 

Kontakt na Růženu Kalinovou: ruzenakalina@seznam.cz, 601 248 642 

 

KONTAKT PRO MÉDIA 

Martina Moličová 

majitelka kavárny Tvoje dílna 

Email: info@tvojedilna.com 

Telefon: 608 838 702 

 

Další informace: 

www.tvojedilna.com 

www.facebook.com/tvojedilna 
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