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Kamil Princ

Ivana Kalenská

Koho si dnes představíme? Kamil Princ je přírodní úkaz, renesanční osobnost, neřízená střela, galantní barbar. 

Princ zrozený v královském městě Žatec se nyní vyskytuje zejména v křivolakých zákoutích Prahy. Talenty a potřeby 

tvořit jsou podpořeny jeho obrovskou pílí a disciplínou. Rodinné kořeny mateřské linie sahají do ruské moskevské 

oblasti, k dědovi, který přinesl velkou hudebnost i pěvecké nadání (matka hudbu nejen vyučovala, ale byla úspěšnou 

houslistkou a zpěvačkou v  kapele). Děd z tatínkovy strany, fotograf a písmomalíř, linii zase obohatil o estetické 

vnímání světa.

Cestujeme-li v čase a po sherlockovsku hledáme faktory, které Kamila přivedly k umělecké tvorbě, nelze nezmínit 

pre-pubertální chlapeckou kapelu „Maťo sex machen nicht“, pro kterou již jako třináctiletý skládal muziku i texty a 

značnou část skladeb i nazpíval (v současné době se Kamil Princ věnuje studiu zpěvu na soukromých hodinách). I 

během studia na Střední průmyslové škole v Chomutově (obor silnoproudá elektrotechnika) se věnoval nadále 

komponování hudby a psaní poezie. Po maturitě začal pracovat v pražské laboratoři pro akreditované zkoušky 

vysokonapěťových zařízení.

V roce 2010 se stal držitelem zvláštní ceny nakladatelství Host (Hořovice Václava Hraběte) a ještě tentýž rok v létě 

zazněly jeho básně v rozhlasovém vysílání Českého rozhlasu v komponovaném pořadu Mirka Kovaříka „Zelené 

peří“. Kamilova poezie byla předvedena Alfrédem Strejčkem za doprovodu Štěpána Raka v Zrcadlové síni

Klementina. V následujícím období se stal mj. držitelem zvláštní ceny nakladatelství Mezera za hudební supertext, 

ocenění za „Naplnění odkazu K. H. Máchy“ (Máchovou stopou Litoměřice) a mnoha dalších. V roce 2011, za

podpory nadace rodu Kolowratů a několika dalších mecenášů, vydal svou první samostatnou knihu: za večera 

zimního slunovratu vyplula na hvězdné nebe jeho sbírka „Sonáta pro rezavou harfu“.

Dalším důležitým bodem v putování Princovým časoprostorem je v roce 2012 bakalariát v oboru jazyková a literární 

kultura, získaný na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Bádání ve spiscích poetů na téma 

„Neodekadence v české poezii“ Kamila přivedlo na nápad představit tento literární proud v samostatné antologii. 

V letošním roce uspořádal a zredigoval unikátní počin, knihu „Almanach neodekadence“, uceleně prezentující šest 

básníků a jednu básnířku. Kamilův projekt podpořil příspěvkem svých veršů i J. H. Krchovský.

Kamil Princ je členem Spolku přátel krásného slova Hradec Králové, kde již druhým rokem lektoruje poetickou dílnu 

v každoročně pořádaných „Škrabodílnách“. Jeho jméno však najdeme i v řadách členů dalších spolků, naposledy 

přibylo u Obce spisovatelů. Pravidelně vystupuje na večerech „Opilé koráby“ pořádaných Milanem Deutschem 

v pražském klubu Mandragora, na nymburských večerech „Zrcadlení duší“, na akcích a autorských čteních 

pořádaných Ivanou Kalenskou – např. v Muzeu Praha Uhříněves, na vernisáži „Zaklínání obrazů“ spojené 

s výstavou básní ve Studijní a vědecké knihovně Hradec Králové (říjen 2012), „Almanach v podpalubí“ (Praha 2013).

Básně zhudebňuje a nazpívává, doprovází hrou na akordeon, vytváří též videa s melodramy a připravuje další knižní 

i performerské projekty.

S tvorbou i teoretickými statěmi Kamila Prince se lze seznámit v prestižním časopise „Partonyma“ (kde působí též 

jako redaktor), v Kulturních novinách, Divokém víně aj. Jeho báseň "Navzdory básník zpívá" zařadilo nakladatelství 

Host do antologie "100 nejlepších českých básní 2012". V současné době Kamil Princ připravuje k vydání vlastní 

sbírku neodekadentní poezie, která by měla rozšířit počet titulů vydaných ve Škrabákově expedici.
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