
Program: 
Georg Philipp Telemann (1681 - 1767) 
Koncert D dur | 1.věta - Allegro,  pro trubku a  varhany 
 

Johann Sebastin Bach (1685 - 1750) 
Preludium a fuga C Dur | BWV 547, pro varhany 
 

Antonio Vivaldi (1678 - 1741) 
Domine Deus | z Gloria - RV 589, pro trubku, violoncello a varhany 
 

Johann Sebastin Bach (1685 - 1750) 
Allemande | ze Suity D dur - BWV 1012, pro violoncello 
 

František Xaver Thuri (1939 - 2019) 
Árie Svatý Jene | z Kantáty ke Sv. Janu Nepomuckému, pro trubku, violoncello a 
varhany 
 

Johann Sebastin Bach (1685 - 1750) 
Trio „Allein Gott in der Höh sei Ehr“ | BWV 664, pro varhany 
 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791) 
Laudate Dominum | z Nešpor - KV 339, pro trubku, violoncello a varhany 
 

Max Bruch (1838 - 1920) 
Kol Nidrei | pro violoncello a varhany 
 

Maurice Duruflé (1902 - 1986) 
Choral varié sur le theme du Veni creator | op.4, pro varhany 
 

Max Bruch (1838 - 1920) 
Ave Maria | pro violoncello a varhany 
 

John Rutter (1945) 
The Lord bless You and keep You | pro trubku, violoncello a varhany 
 

motto koncertu:                                               Nepomuk Lied - 1. sloka, Winfried Pilz 
Du heiliger Johannes Nepomuk, bereit, aus Gott zu leben. Als eine Quelle, die ins 
Weite strömt, hat Gott uns dich gegeben. Dein Name nennt uns dein Zuhaus. 
Dort sandte dich der Himmel aus. 
Svatý Jene Nepomucký, byls připraven žít z Boha. Bůh nám tě dal jako pramen, 
z něhož se voda dodaleka rozlévá. Tvé jméno nám prozrazuje tvůj domov. Tam 
tě nebesa vyslala. 

Jan Verner - trubka 
Narozen 1964 v Praze, trubku studoval na pražské konzervatoři ve třídě prof. 
Josefa Svejkovského. V roce 1984 se stal vítězem Soutěže konzervatoří 
v Teplicích. Koncertuje v řadě zemí Evropy (Španělsko, Itálie, Německo, Francie) 
a také se představil v Japonsku. V současné době působí jako koncertní mistr 
Hudby Hradní Stráže, kde reprezentuje při slavnostních akcích prezidenta 
republiky. Natáčí pro český rozhlas a televizi, je členem souboru Verner 
Collegium, nejčastěji vystupuje s varhaníkem Vladimírem Roubalem. Podílí se 
na slavnostních bohoslužbách v chrámu Nanebevzetí P. Marie na Strahově 
a v katedrále sv. Víta. 
 
Pavel Verner - violoncello 
Narozen 1963 v Praze. Pochází z rozvětvené hudební rodiny. Studoval na Pražské 
konzervatoři ve třídě prof. Pravoslava Sádla a na Akademii múzických umění 
u prof. Saši Večtomova a Stanislava Apolína. 
Byl koncertním mistrem orchestru Státní opery a členem České filharmonie. Od 
r. 1993 je členem kvarteta Apollon, které získalo četná ocenění a dodnes 
koncertuje v Čechách, po Evropě  nebo v Japonsku. 
Od r. 1998 je sbormistrem Svatotomášského sboru v Praze 1. Od r. 2002 je 
zástupcem koncertního mistra orchestru Národního divadla. Od r. 2007 vyučuje 
na Pražské konzervatoři, hru na violoncello, orchestrální party a komorní hru. 
Vystupuje též jako sólista např. s klavíristkou a cembalistkou  B. Kürstenovou, 
nebo také s varhaníky L. Sítkovou, I. Chřibkovou, M. Trefnou,  A. Brčákem,  
J. Kalfusem a V. Roubalem. 
 
Linda Sítková  - varhany 
pochází z Rožnova pod Radhoštěm. Varhany studovala na Pražské konzervatoři a 
později na AMU Praha ve třídě prof. Jana Hory. Od roku 2004 byla posluchačkou 
prestižní Hochschule für Musik und Darstellende Kunst ve Stuttgartu 
u vynikajícího norského varhaníka a pedagoga prof. Jona Laukvika. V roce 2012 
zde úspěšně zakončila studium Solistenklasse. V roce 2013 pak završila svá 
studia na AMU v Praze v rámci doktorského studijního programu. Aktivně se 
účastnila  mistrovských kurzů u předních evropských pedagogů a interpretů 
varhanní literatury. 
Linda Sítková je úspěšnou laureátkou mnoha domácích i zahraničních soutěží: 
Opava (2000),  Voříškův Vamberk (2001), Mezinárodní varhanní soutěž Brno 
(2002), Mezinárodní varhanní soutěž J. P. Sweelincka v Gdaňsku (2003), 
Mezinárodní varhanní soutěž Mülheim (2004), Mezinárodní soutěž Wiesbaden 
(2005), Mezinárodní soutěž Pražského jara (2006). Mezinárodní varhanní soutěž 



v St. Albans (2007). V roce 2009 pak získala na této soutěži jako jediný český 
účastník v historii soutěže od roku 1963 titul laureáta za 2. cenu v interpretaci. 
V současné době pravidelně koncertuje u nás i v zahraničí (Mezinárodní 
varhanní festivaly Chartres, Birmingham, Edinburgh, Naumburg ...), spolupracuje 
s  našimi předními symfonickými i komorními tělesy a rovněž se intenzivně 
věnuje spolupráci s předními českými sólovými hudebníky (L. Hilscherová - 
mezzosoprán, R. Janál - baryton, H. Kubisová - housle, J. Verner - trubka ...).  
Je varhanicí v kostele sv. Jana Nepomuckého na Skalce a věnuje se soukromé 
pedagogické činnosti. 
 
 
Srdečně Vás zveme ke sledování dalších koncertů cyklu: 
 
2. koncert - Pilíři odvahy v nesnázích | pondělí 31. května 2021 v 18.00 
účinkují: Markéta Böhmová - soprán, Lucie Hilscherová - mezzosoprán, Linda Sítková - varhany 
 

3. koncert - Symbole síly mlčenlivosti| středa 23. červen 2021 v 19.30 
účinkují: Bach-Collegium Praha - komorní sbor, orchestr a sólisté, Jiří Mátl - dirigent 
 

4. koncert - Statečný korábe v moři utrpení | neděle 11. července 2021 v 18:00 
účinkují: Ondřej Holub - tenor, Hans Kistler - klarinet, Linda Sítková - varhany 
 

5. koncert - Průvodce temnou branou smrti | neděle 1. srpna 2021 v 18:00 
účinkují: Lucie Hilscherová - alt, Hana Kubisová - housle, Linda Sítková - varhany 
 

6. koncert - Naděje na cestě za světlem | neděle 5. září 2021 v 18:00 
účinkují: Linda Sítková - sólový varhanní recitál 
 

7. koncert - Paprsku Boží inspirace | neděle 3. října 2021 v 18:00 
účinkují: Bach-Collegium Praha - komorní sbor, Linda Sítková - varhany, Lucie Hilscherová - 
mezzosoprán, Jiří Mátl - dirigent, program: J.Bernátek - sv. Ludmila, Magnificat - světová premiéra 
 

8. koncert - Poutníku času a moste sblížení | neděle 14. listopadu 2021 v 18:00 
účinkují: Věra Binarová - viola, Linda Sítková - varhany 
 

9. koncert - Hvězdo zářící českým zemím | neděle 12. prosince 2021 v 18:00 
účinkují: Lucie Hilscherová - mezzosoprán, Linda Sítková - varhany 
 
 
Pořádá Bach-Collegium Praha, z.s. a Deutschsprachige katholische Pfarrei Prag 
s podporou Městské části Praha 2 a Městské části Praha 5. 
www. bachcollegium.cz    info@bachcollegium.cz 
 
 

Cyklus koncertů k výročí 300 let 
blahořečení sv. Jana Nepomuckého 

 
1. koncert: Prameni víry prýštící přes staletí 
 

 
neděle 16. května 2021 v 18:00 - svátek sv. Jana Nepomuckého 
živý přenos z kostela sv. Jana Nepomuckého na Skalce v Praze 

 
 

účinkují: 
Jan Verner - trubka, Pavel Verner - violoncello,  

Linda Sítková - varhany 


