SVATBA V KRYPTĚ
Věřili byste, že někoho napadne uspořádat svou vlastní svatbu v kryptě? Jeden
z nejkrásnějších okamžiků života strávit se svými nejbližšími na místě, kde se v dávném
středověku pohřbívalo? Nevěříte? Chybujete, protože se to opravdu stalo. A událo se to právě
v Teplicích.
Svatba v kryptě se konala v sobotu dne 14. září 2013 v poledne. Vzácně dochovaná románská
krypta se nachází na jednom z vnitřních nádvoří teplického zámku. Leží ukrytá pod
naznačeným půdorysem zaniklé baziliky bývalého benediktinského kláštera v Teplicích
vystavěného ve 12. století. To místo má genia loci a tak svatebnímu obřadu nevěsty Michaly
Králíčkové a ženicha Pavla Havránka, kromě zástupu svatebčanů, jistě přihlížela
i zakladatelka kláštera, královna Judita, druhá manželka českého krále Vladislava II., jejíž
ostatky byly v 50. letech minulého století nalezeny nedaleko krypty. Královna Judita je známá
tím, že v Praze vystavěla most, který se stal předchůdcem Karlova mostu, a byla matkou
českého krále Přemysla Otakara I. Své ano si novomanželé Havránkovi řekli v místě, kde se
utvářely nejen dějiny města Teplice, ale celé Evropy. Výjimečně zachovalým interiérem se
teplická krypta řadí mezi nejvýznamnější památky románské architektury v Čechách. Prostor
je členěn třemi dvojicemi sloupů, které spolu s konzolami nesly klenbu. Na čelních konzolách
jsou vyryty tři soustředěné kruhy se středovým bodem, v křesťanské symbolice vyjadřující
střed, z něhož vše vychází a k němuž se vše vrací. Nevšední volba pro uskutečnění svatebního
obřadu právě zde tak měla i své mystické důvody.
Zažít něco magického a vydat se po stopách zaniklého kláštera v Teplicích však můžete i vy,
aniž byste museli vstupovat do svazku manželského. Možná netušíte, kudy a kdy se na
teplický zámek ke kryptě vydat. Návštěva románské krypty je součástí prohlídky stálé
expozice na teplickém zámku. Stálá expozice je situována v přízemí tzv. románského křídla
zámku, do kterého se vstupuje buď hlavním vchodem ze Zámeckého náměstí, nebo také ze
Zámecké zahrady od malého rybníčku nedaleko tzv. Ptačích schodů. Vstupné činí
40,-/30,- Kč a otevřeno je o víkendech od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin. Více informací
najdete na www.muzeum-teplice.cz
NOVOMANŽELŮM HAVRÁNKOVÝM SRDEČNĚ GRATULUJEME!
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