
Program: 
Girolamo Frescobaldi (1583–1643) 
Toccata in D 
 
Johann Sebastian Bach (1685–1750) 
Largo | ze Sonáty C dur, BWV 529 
 
Georg Friedrich Händel (1685–1759) 
Sonáta D Dur | op.1/13 
Affetuoso - Allegro - Larghetto - Allegro 
 
Johann Sebastian Bach (1685–1750) 
Passacaglia c moll | BWV 583 
 
Camille Saint-Saëns (1835–1921) 
Labut´ 
 
Johann Christoph Bach (1732–1795) / Henri Casadesus (1879–1947) 
Koncert c moll 
Allegro molto ma maestoso - Adagio molto espressivo - Allegro molto 
energico 
 
 
 
 
motto koncertu:                                                     Nepomuk Lied - 7. sloka, Winfried Pilz 
 
Du heiliger Johannes Nepomuk, lass uns dein Bild berühren. Wo Tag für Tag das 
Volk vorüberdrängt, lass uns das Leben spüren, das uns begrüßt am Straßenrand als 
Bettler und als Musikant. 
 
Svatý Jene Nepomucký, dovol nám dotknout se tvého vyobrazení. Dej, ať tam, kde 
den za dnem pospíchá lid, uzříme Život, jenž nás zdraví na okraji ulice jako žebrák 
nebo muzikant. 
 

Věra Binarová - viola                                                                         www.verabinarova.cz 
Vystudovala Konzervatoř Pardubice u prof. M. Nečesaného a pokračovala ve studiu 
na Akademii múzických umění v Praze u prof. J. Motlíka. Své hudební vzdělání si 
dále rozšířila na Hochschule für Muzik ve Vídni u prof. S. Fühlingera a soukromým 
studiem u prof. M. Hlouňové.  
Věra Binarová je vyhledávanou komorní hráčkou. Od roku 1994 do roku 2011 byla 
sólo violistkou Talichova komorního orchestru, se kterým koncertovala v mnoha 
evropských zemích a v Japonsku. Byla členkou smyčcového kvarteta JUPITER a 
pravidelně spolupracovala s komorním souborem Capella Sancta Caecilia.  
Své sólové působení v zahraničí zahájila koncertem na festivalu v německém 
Wiesbadenu 1996 a od roku 2006 pravidelně působila v Salzburgské komorní 
filharmonii. Spolupracovala např. se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, 
Západočeským symfonickým orchestrem Mariánské Lázně, Českým národním 
symfonickým orchestrem, Státní filharmonií Košice, Jihočeskou komorní filharmonií 
či Karlovarským symfonickým orchestrem. Spolupracovala také s významnými 
sólisty, jako jsou např. J. Talich ml., Sh. Ishikava, K. Dohnal, M. Rodriguez Brüllová.  
Od roku 2008 se intenzivně věnuje pedagogické činnosti na ZUŠ I. Hurníka v Praze a 
od roku 2016 pravidelně vyučuje na mezinárodních hudebních kurzech Ameropa. 
Od roku 2014 je členkou Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK. Spolu s 
houslistkou Silvií Hessovou, Martinou Bačovou a violoncellistkou Hanou 
Baborákovou založila  Alma Ansámbl. 
 
Linda Sítková  - varhany                                                                      www.lindasitkova.cz 
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.  
Linda Sítková je úspěšnou laureátkou mnoha domácích i zahraničních soutěží: 
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. Je varhanicí v kostele sv. Jana 
Nepomuckého na Skalce a věnuje se soukromé pedagogické činnosti. 



 
 
 
Srdečně Vás zveme na další koncerty cyklu: 
 
8. koncert - Poutníku času a moste sblížení | neděle 14. listopadu 2021 v 18:00, 
účinkují: Bach-Collegium Praha - komorní sbor, Linda Sítková - varhany, 
Lucie Hilscherová - mezzosoprán, Jiří Mátl - dirigent  
program: Jan Bernátek - sv. Ludmila - světová premiéra 
 

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 

 
7. koncert: Paprsku Boží inspirace 

 

neděle 3. října 2021 v 18:00 
kostel sv. Jana Nepomuckého na Skalce v Praze 

 
 
 

účinkují: 
Věra Binarová - viola,  Linda Sítková - varhany 


