
Rozhovor s Romanem Hampacherem 

Pěvecký soubor Izerína zpívá a dělá radost již osm let, poprvé se sešel v lednu roku 2014. 

Na začátky vzpomíná sbormistr souboru Roman Hampacher.   

Romane, vybavíš si ještě úplně první setkání Izeríny? 

V Centru sociálních služeb (CSS) tenkrát hledali muzikanta, který by doprovázel seniory při 

zpívání. Já jsem přišel, otevřel zpěvník a asi hodinu jsme hráli a zpívali. Najednou bylo jasné, 

že to nějak fungovat bude. Tím to začalo, úplně od nuly.   

 

Jakou písničkou Izerína začínala? 

První písnička, která byla zcela zásadní pro celý soubor, byla Cesta od Richarda Krajča 

z Kryštofů a Tomáše Kluse. Objednávka od vedení CSS byla, že to nebudou ani dětské, ani 

lidové, ani seniorské písničky, ale bigbít. Bigbít to tedy nikdy nebyl, ale vždy to bylo jiné, 

hezké. Pravdou je, že úplně první písničky, které jsme zpívali, byli „spirituálovky“.   

Reperotár je dost široký, máte písničky od významných hudebníků. 

Moje idea ve všem, co dělám, tedy i v Izeríně, je, že věci mají být barevné, musí tam být rychlá 

a pomalá, folková s takovým či onakým nástrojem, předělaná bigbítovka a podobně. Vlastně 

jsme se snažili o maximální barevnost, málokdy jsem podlehl písničce na přání.   



 

Písničky od Izeríny mají vždy přizpůsobené aranže. 

Izerína byla vždycky otevřená tomu zkusit aranži, která posune tu písničku jinam, to se stalo 

několikrát. Myslím si, že zdařile, přidávali jsme něco, co by autor sám nikdy neudělal. 

Typickým příkladem je písnička Jednou od Mišíka. V originále je pasáž, tuším sólo na cello 

nebo nějaké kytarové vyhrávky. Izerína tam dělá takový vokální strečing, je to moc hezké a 

silné, na to jsem pyšný.  

Ty sám hraješ na kytaru, další nástroje má pak Izerína. 

 

Ano, teď aktuálně to jsou dvě kytary a využíváme i buben, občas perkuse. Dříve to byl akordeon 

i harmonika, housle, další kytara a kazoo.  

 



 

Co bylo předpokladem pro vstup do Izeríny? 

Vůbec nic, jenom chuť dělat muziku a zpívat. Potom tedy věková hranice, jelikož Izerína je 

seniorský soubor.     

Izerína, jako jedna z mnoha volnočasových aktivit, není jen o zpívání, ale i o setkávání. 

Je to tak, Izerína pro mě nikdy nebyla primárně o zpívání, byla o komunitě lidí, kterou něco 

propojuje. Pro mě, jako pro muzikanta, to byla nejdřív služba té věci. Až po několika měsících, 

až na prvním soustředění, jsem si uvědomil, že to je kapela, i hezký kus muziky. Není to o 

tónech a melodiích, byť jsou důležité, ale o tom, jak jsou lidé spolu dohromady, jakou tvoří 

energii a čím prochází.   



 

Za těch osm let měla Izerína nespočet vystoupení, utkvělo Ti nějaké víc? 

Hodně důležité bylo první soustředění v Ondříkovicích, tam se Izerína sžívala, tam jsme si 

uvědomili a nastavili, že i chyba při zpívání může být náš kamarád, zasmějeme se a jede se dál. 

A vystoupení? Jsou to jen mé střípky. Třeba když nám po jednom koncertně přinesli panáky, 

nebo když jsme předskakovali Vaškovi Neckářovi, hráli jsme s jabloneckou Nauticou. Je toho 

dost. Vybavuji si i důležité vystoupení v hotelu Praha v Jablonci, kde jsme se potkali s Iuventus 

Gaude. Tam jsme rozezpívali sál a zpívali s námi i „iuventáci“. To bylo nesmírně důležité. 

Starší lidé občas trpí nízkým sebevědomím, že ti ostatní to umí mnohem lépe. Přitom se 

ukázalo, že to není pravda, to bylo důležité pro všechny v Izeríně.   

Můžeš Ty, z pozice zkušeného muzikanta, porovnat, jestli se nějak zásadně liší kapely 

mladých lidí a soubory seniorů?  

Velký rozdíl je v ambicích. U mlaďochů je ambice prorazit a být dokonalý a světový. Málokdo 

z nich to má tak srovnané, že hraje a zpívá kvůli muzice. U seniorů je to přesně naopak. Většina 

lidí v Izeríně nechce a nepotřebuje nic hrotit, nikdo nikomu nic nedluží, chtějí si to užívat. 

Největší překážkou nejsou kupodivu technické možnosti, i když je dobré, když vše zní dobře, 

ale největší překážkou je ego. Izerína je schopná ego škrtnout. Za prvé je to soubor, takže nikdo 

moc nečouhá z řady. Za druhé je to věk. Po letech jsem zjistil, že mám kapelu, mám Izerínu, 

zkouším s ní týdně hodinu a půl, což je ve srovnání s ostatními dost času. Izerína předváděla a 

předvádí standardní výkon. Na koncertech pak lidi, myslím Izerínu i diváky, bavila a baví ta 

energie.     



 

Co se Ti tedy vybaví, když se řekne Izerína? 

Mám na to jedno takové slovo, to je „člověci“, jinak je to parta, vztahy. Izerína mě naučila 

jednu důležitou věc – dnes tu jsi a zítra tu být nemusíš. Takže si to užíváme, dokud to jde. My 

si v Izeríně společně prodlužujeme mládí. Uvědomil jsem si, že Izeríně vděčím za mnohé, i za 

to, že jsem začal psát svoje vlastní písničky. Do té doby jsem psal pro někoho nebo jsem dělal 

muziku, která nebyla písničková. Izerína, s tím vším, co jsme prožili, s těmi všemi 

aranžérskými pokusy, mě posunula v tom, že mám na to napsat svou vlastní písničku.   

Izerína má zkoušky každý týden, vystoupení pak většinou před létem a adventem, k tomu 

nějaké veřejné zkoušky. Jsou ta vystoupení pro soubor důležitá? 

Naprosto. Jsme soubor, Izerína má necelých třicet členů a hudba je pro nás komunikace, vibrace 

dopředu dozadu, k publiku a zpátky. Kdo nás zná, tak ví, že na podium jde Izerína s hůlkami, 

ze scény po vystoupení pak skáče. Když se koncert povede, tak to s lidmi dělá divy.  



 

 



 

 



 

 



 

 

 


