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SILENT PAJDA 2.0 ANEB PRVÁCI, VÍTEJTE! 
 
Studentská iniciativa Otevřeno Ústí pořádá druhý ročník populární akce 
Silent Pajda, která je tentokrát zaměřená na studenty prvních ročníků. Na 
účastníky čekají vzdělávací přednášky, které budou spojeny s veřejným 
grilováním a nekonečným doprovodným programem. 
  
Akce se uskuteční dne 10. října 2018 od 16:00 h. V jejím průběhu povedou 
odborníci z praxe krátké přednášky, které ve 20:00 h vyvrcholí samotným silent 
disco. Tato stále více oblíbená tichá diskotéka je formou i vizuálně velice 
zajímavá.  
  
„Všichni zúčastnění dostanou na uši sluchátka a budou si moci volit mezi 
dvěma DJ’s, a užít si tak svou vlastnoručně vybranou diskotéku. Ti, kteří nemají 
sluchátka, neslyší žádnou hudbu, čímž se vytváří pozoruhodný efekt místnosti 
plné lidí tančících na ticho,“ vysvětluje jeden z organizátorů akce Josef Čáp.  
  
Silent disco jsou ve světě vítané také proto, že umožňují pokračovat v tancování  
i v době po 22. hodině, neboť neruší noční klid. „Ani na Silent Pajda tedy rozhodně 
nedojde k rušení nočního pořádku,“ ubezpečuje Josef Čáp.  
  
Ojedinělé setkání se uskuteční v prostorách Pedagogické fakulty UJEP, 
respektive v netradičním prostoru koridoru mezi starou a novou  budovou a ve 
vstupní hale. 
  
Vstupné na Silent pajdu je zdarma. 
  
Akci pořádá studentská iniciativa na PF UJEP Otevřeno Ústí, která se zabývá 
zlepšováním vzdělávání budoucích učitelů. Iniciativa Otevřeno v různých formách 
funguje i na pedagogických fakultách v Praze, Brně, Olomouci, Plzni a Liberci. 
V minulosti se studentské iniciativě podařilo zrealizovat celou řadu úspěšných 
akcí, např. přednášku dr. Karla Nešpora, známého odborníka na léčbu závislostí, 
nebo úspěšnou akci Noc vzdělávání. 
 
Kontakt: Bc. Josef Čáp, cap.gbob@gmail.com, 608 066 033 
 
Příloha: Plakát Silent Pajda II 
 
Ilustrační fotografie k volnému užití: pixabay.com 
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