
 
 

Karlovarský symfonický orchestr p.o. 
 Husovo náměstí 2. 360 01 Karlovy Vary 

 

vypisuje 
 

KONKURZ   I   AUDITION  
na obsazení pozice 

Tutti hráč do skupiny prvních houslí   I   FIRST VIOLIN TUTTI 
 

Nástup po řádném splnění konkurzu ihned od 1. 2. 2023 (nebo dle dohody) na 0,5 nebo celý pracovní úvazek  
Full or part-time employment available immediately on February 1st 2023,  or upon agreement, after a 

successful audition.  
 

Podmínky konkurzu   I   Terms of the Audition 
1. kolo I   1st round 
Mozart: Koncert A, G nebo D dur – 1. věta s kadencí 
 
Orchestrální party    I    Orchestral Parts 
Beethoven: Symfonie č. 9, 3. věta 
Strauss: Don Juan, Op. 20 
 
2. kolo   I   2nd round 
Libovolný koncert 19. - 20. století – 1. věta s kadencí   I   Any Concerto of the 19th or 20th century - 1st 
movement with cadence 
 
Orchestrální party  I   Orchestral Parts 
Mozart: Symfonie č. 39, 4. věta 
Prokofjev: Symfonie č. 1 „Klasická“ 
Smetana: Má vlast – Z českých luhů a hájů 
 

Konkurz se bude konat v úterý 24. 1. 2023 v Karlových Varech, Mlýnské nábřeží 5, Lázně III (hotel 
Windsor) od 13:30 hodin.  

The audition will be held on Tuesday, January 24th, 2023  in Karlovy Vary, Mlýnské nábřeží 5, 
Lázně III (hotel Windsor) from 1:30PM. 

 
Pozvaným účastníkům budou zaslány orchestrální party a přesná specifikace času vystoupení.  

Invited participants will receive orchestral parts and detailed information regarding the audition. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Přihlášky zasílejte spolu se stručným životopisem, adresou, e-mailem, telefonickým kontaktem a s notovým 
materiálem pro korepetitora (korepetitor zajištěn) do 10. 1. 2023 na adresu: produkce1@kso.cz.  
Please send your application, resume (with address, email, and phone number), and music sheets for the 
piano accompanist no later than January 10, 2023, via e-mail produkce1@kso.cz 

 
 

MgA. Michaela Moc Káčerková 
ředitelka I  Director  

Nabízíme: 
 

Plat až do výše 37 170 Kč 
dle vzdělání a délky praxe 

Možnost zajištění ubytovny 
5 týdnů dovolené 

Výhodné telefonní tarify 
s neomezeným voláním + data 

We offer: 
 

Base pay up to  37 170 Kč/month  
(salary is dependent on education  and work 

experience) 

Possibility of  arranging living accomodation 
 5 weeks of vacation  

Company mobile plan, with unlimitted calling 
+ data 

 


