
Univerzita pro starší a pokročilé 

na PORGu Libeň, 2022/2023 
 

 

Šestý ročník Univerzity pro starší a pokročilé na PORGu Libeň nabízí v průběhu letošního 
školního roku 8 kurzů s různorodou tematikou – sedm jednosemestrálních (10 lekcí od října do 
prosince/ledna), jeden dvousemestrový. Každá lekce bude 90minutová, vždy od 17.45 do 19.15 
hod.  

Začínáme v týdnu od 3. 10. 

 

Přihlašování: od pondělí 19. 9. na e-mail: hillova@porg.cz  

(při přihlašování uveďte jméno, příjmení, rok narození) 
 

Cena kurzu:  

jednosemestrální kurz: 2000 Kč; senioři, studenti: 1000 Kč (uveďte při přihlášení) 
(úhrada v hotovosti na první lekci) 
 

Pondělí 
> Finanční gramotnost – jak vás ji ještě nikdo neučil (se Štěpánem Moravčíkem) 1 semestr 

> Hudba s českými kořeny z celého světa (se Zdeňkem Taláckem) 1 semestr 

> Jam sessions (se Štěpánem Uhlířem) 1 semestr 

 

Středa 

> Historické kořeny současných konfliktů II (s Michalem Arnotem) 1 semestr (1 podzim, 1 

jaro) 

> Baroko (s Alešem Rolečkem) 1 semestr 

> English Conversation Class (s Davidem Hudsonem) 2 semestry 

 

Čtvrtek 

> Významné osobnosti nejen rocku IV (s Josefem Rauvolfem) 1 semestr 

> Literární dílna Emila Hakla (s Emilem Haklem) 1 semestr 

 

 
Sylaby jednotlivých kurzů 

 

Historické kořeny současných konfliktů II (s Michalem Arnotem) 1 semestr (středy)  
Proč se v Latinské Americe ve 20. století dařilo různým typům diktatur? Jaké jsou kořeny politického 
systému v USA? Jak ovlivnila koloniální minulost a studená válka situaci v dnešní Africe? Jaké jsou 
příčiny občanských i mezinárodních konfliktů v Somálsku, Nigérii, Kongu, Súdánu aj.? Co tkví za 
úpadkem Libanonu? Jaké je geopolitické postavení Austrálie a Nového Zélandu? Co stojí za 
separatistickými aktivitami v Indonésii, Barmě či na Filipínách?  

Cyklus volně navazuje na loňské „historické kořeny“ a zaměřuje se na regiony, které byly v první části 
našeho cyklu opomenuty.  
Cyklem provází PhDr. Michal Arnot, učitel dějepisu, zeměpisu a KEKu na PORGu Libeň.  
 

Baroko (s Alešem Rolečkem) 1 semestr (středy) 
Baroko – vhled do jedné epochy dějin umění. S přesahy do baroka českého, ale i hudby, literatury a 
mystiky. Deset lekcí s možností pokračování. 
Cyklem provází Aleš Roleček, učitel dějin umění a filozofie na PORGu Libeň. 
 

 



English Conversation Class (s Davidem Hudsonem) 2 semestry (středy) 
This seminar class offers the chance to practice English in a relaxed and friendly environment.  The 

focus will be on conversation and spoken fluency. We will look at topics surrounding current events, 

politics, culture, and various other issues.  

The level of students may be mixed, but at least a B1 level of English is recommended. 

Lektor: David Hudson, učitel angličtiny na PORGu Libeň.  
 

Významné osobnosti nejen rocku IV (s Josefem Rauvolfem) 1 semestr (čtvrtky) 
Cyklus se bude věnovat osobnostem či skupinám, které výrazně přispěly nejen k rozvoji, ale i k posunu 
a prohloubení jak rocku, tak jeho všemožných odnoží – přiblížíme si tak namátkou takové umělce, jako 
jsou Peter Gabriel, Suzanne Vega, Led Zeppelin, Marianne Faithfull nebo Dežo Ursíny, podrobně se 
podíváme na významná alba rockové historie a ukážeme si jejich přínos. Probírat ale budeme i 
písničkáře či některé osobnosti jazzu. Cyklus je určen především poučenějším posluchačům, kteří se 
chtějí ponořit do větší hloubky a souvislostí, samozřejmě ale také všem, kteří se chtějí dozvědět víc! 
Cyklem bude provázet prom. fil. Josef Rauvolf, překladatel, hudební publicista a externí učitel na 
PORGu Libeň. 
 

Literární dílna Emila Hakla (s Emilem Haklem) 1 semestr (čtvrtky) 
Cílem pravidelných dílen je seznámit účastníky se základními řemeslnými prvky kreativního psaní a 
zároveň pracovat s jedinečností každého z nich. Jednotlivé části dílny budou děleny do tematických 
okruhů, které budou prokládány reflexemi doporučené četby, výkladem teorie tvůrčího psaní a 
především pravidelnými kreativními cvičeními. 
Dílnu vede spisovatel Emil Hakl, spisovatel a externí učitel tvůrčího psaní na PORGu Libeň.   
 

Finanční gramotnost – jak vás ji ještě nikdo neučil (se Štěpánem Moravčíkem) 1 semestr 

(pondělky) 
Napadlo vás někdy, jak souvisí třeba otužování s rychlejším splacením hypotéky? Nebo že díky 
rozklíčování svého osobního profilu můžete ušetřit hodně peněz? Případně proč si i ve světě financí 
maže disciplína motivaci na chleba nejen k snídani? Z našeho semináře si odnesete praktické znalosti 
ze světa osobních financí, nějaké ty „soft skills“ a hodně nečekané zábavy. Seminářem provede Štěpán 
Moravčík, finanční poradce a externí učitel na PORGu Libeň. 
 

Hudba s českými kořeny z celého světa (se Zdeňkem Taláckem) 1 semestr (pondělky) 
Tušíte, co má společného Dvořák s Erbenem? Jak vznikal Smetanův cyklus Má vlast? Mohla se otazka 
židovství promítnout i do vážné hudby? Proč Martinů či Šostakovič utekli do USA? 

Nejen na tyto otázky budeme hledat odpovědi. Občas v notách, jindy při poslechu živé hudby v 
Rudolfinu.  

To nejlepší z repertoáru České filharmonie, FOKu či Symfonického orchestru Českého rozhlasu již 
brzy!  

Cyklem provází Zdeněk Talácko, muzikant a učitel hudební výchovy na PORGu Libeň. 
 

Jam sessions (se Štěpánem Uhlířem) 1 semestr (pondělky) 
dlouho jste to odkládali 
neměli s kým hrát 
nyní hrajeme spolu 

bez rozdílu úrovně, věku a hudebních žánrů 

dozvíte se, jak funguje kapela 

co máte cvičit 
hudební teorii bezbolestně, s příklady a orientací v pojmech 

výběr materiálu pro improvizace 

sazby akordů a správný rytmus pro doprovody 

Vede Mgr. Štěpán Uhlíř, zakladatel kapely Jazzbox (A. Koller, M. Nejtek), člen kapel Why Not Patterns, 
Vratiprsty, All The Lonely Bitches; spolupráce s orchestry ND, Agon, Berg, Moens, J. Uhlířem, L. 
Déczim; na PORGu učí mnoho let hudební výchovu, vede Jazzklub, skládá a upravuje hudbu pro děti a 
divadlo. 


