
Tanec vzkříšení letos dorazil do Prahy i Bratislavy 
Na velikonoční neděli se v odpoledních hodinách sešlo na pražském Staroměstském náměstí asi 160 
křesťanů z více křesťanských církví převážně letničního typu, aby společnými písněmi a tancem spojujícím 
prvky pěti různých stylů moderního tance oslavili Ježíšovo vzkříšení. Samotného tance se účastnilo kolem 
70 lidí.   

Tato akce se v České republice konala poprvé. Iniciativu vyvinuli nadšení jednotlivci z Církve bez hranic, 
Křesťanského centra víry (KCV) a International Christian Fellowship (ICF), kteří tuto akci dokázali 
uspořádat hlavně díky sociální síti facebook.1 Taneční sestavu nacvičovali také v Jihlavě, v Telči, 
v Benátkách nad Jizerou a v Ústí nad Labem. Akcí hudebně provázela skupina z Církve bez hranic a hlavní 
organizátorkou byla Tereza Staňková z pražského sboru ICF. Dá se ale předpokládat, že spíše než 
příslušnost k tomuto církevnímu společenství ji v pořádání této akce inspirovala a podpořila sestřenice Aneta 
Szabová, která je členkou v týmu slovenských organizátorů tohoto tance.2  

Inspirací tomuto vystoupení byla akce „Resurrection sunday dance“3 na velikonoční neděli 4. dubna v 
roce 2010, pořádaná Sborem Víry v Budapešti. Tohoto tance se účastnilo odhadem 1300 převážně mladých 
lidí. Triumfální tanec byl následně umístěn na vícero webových stránek a dostal se i do České republiky.  

Nadšené věřící Sboru Víry k tomuto počinu inspirovalo video nesoucí název „Where the hell is Matt“, na 
kterém mladý muž jménem Matt tancuje na různých místech světa. Matt prostřednictvím své webové 
stránky4 oznamoval, kde a kdy bude tancovat a zval neznámé lidi různých kultur, aby se k jeho tanci 
připojili. Videa následně dával na svou stránku. Sestříhané video5 z jeho cest dosáhlo sledovanosti 34 
miliónů diváků. Sbor Víry se taktéž chystá připravit videoklip sestříhaný z příspěvků z celého světa - 
tancující z různých zemí bude možné poznat podle vlajky. V době loňské premiéry totiž začal Sbor Víry 
provozovat i webovou stránku (http://uptofaith.com), jejímž prostřednictvím se mu podařilo oslovit křesťany 
podobného smýšlení na celém světě a kteří na základě písně i choreografie navržené Sborem Víry letos 
tancovali přibližně ve stejnou dobu v šesti hlavních městech ze zemí celého světa a i na dalších místech. Na 
této stránce je možné vidět i mapu účastníků a fotografie a bude zde ke zhlédnutí i zmíněný videoklip.  

Kromě facebooku a informace uveřejněné na internetovém portálu „Křesťan dnes“ zvalo na tuto akci 
věřící i reklamní video, pocházející z dílny Sboru Víry.6 

Tanec vzkříšení se letos poprvé konal i v Bratislavě, kde se dostal i do hlavní zpravodajské relace.7 Na 
Slovensku byla zjevně přípravě věnovaná mnohem větší pozornost, do organizace se zapojila snad více než 
desítka sborů a oproti spontánní organizaci mládežníků v České republice se vedoucí sborů na Slovensku 
cílevědomě a aktivně do akce zapojili. Akci koordinovalo Křesťanské společenství Milost v Banské 
Bystrici.8 Tancujících a přihlížejících byly asi čtyři stovky. 

Tanec vzkříšení se tedy může v různých zemích organizačně a možná i poselstvím lišit. Zásadní vliv 
ovšem má maďarský Sbor Víry, jehož teologie je v některých bodech (včetně samotného vzkříšení) poněkud 
odlišná od hlavního křesťanského proudu.  

Organizátorka tance v Praze přiznala, že se „za to, aby tady bylo taky něco takového, modlila  
a prožila, že se toho musí ujmout sama.“ Cílem setkání podle ní bylo „co nejvíc se přiblížit této době 
moderním stylem zapadajícím do dnešní společnosti a poukázat na to, že Bůh je živý i v 21. století“. n 
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Poznámky 
 1 http://www.facebook.com/event.php?eid=10174701 3241729. 
 2 http://cs.christiantoday.com/article/v-prahe-i-bratislave-sa-na-velkonocnu-nedelu-bude-skupinovo-tancovat/18028.htm. 
  3 http://www.youtube.com/watch?v=i5dSIL358NM. 
 4 http://www.wherethehellismatt.com. 
 5 http://www.youtube.com/watch?v=zlfKdbWwruY. 
 6 http://cs.christiantoday.com/article/v-prahe-i-bratislave-sa-na-velkonocnu-nedelu-bude-skupinovo-tancovat/18028.htm. 
 7 http://www.stv.sk/online/archiv/spravy-stv ze dne 24.4.2011. 
 8 Podle http://cs.christiantoday.com/article/v-prahe-i-bratislave-sa-na-velkonocnu-nedelu-bude-skupinovo-tancovat/18028.htm 

akci koordinovalo Křesťanské společenství Milost v  Banské Bystrici, ale podle květnového vydání časopisu Logos, 
vydávaným Křesťanským společenstvím Milost v Banské Bystrici prvotní iniciativa vzešla ze sboru Křesťanského 
společenství v Žilině. (http://www.milost.sk/logos/clanok/up-to-faith-dance-2011). 

 


