
V dnešním světě, ve světě moderních informačních technologií, nám připadá, že
neexistuje nic, co by nám ztlstalo skryto, nic, co bychom se nemohli dozvědět. Média,
a z nich hlavně internet, přinášejí informace z libovolného místa na světě, informace o lidech,
událostech, krátce, zprostředkovávají nám pocit, že jsme všude přítomní. Vyslovím-Ii v tuto
chvíli větu, že necelých sto kilometrtl směrem na západ od našeho hlavního města leží kraj,
o kterém toho příliš nevíme, bude nám to připadat jako něco téměř neskutečného.
Přesto se s trochou nadsázky nebojím říci, že tomu tak skutečně je.
Kraj, o kterém je řeč, je region severního Plzeňska. Je to oblast, která, ač sousedí se
středními Čechami, které představují historické i geografické jádro našeho státu, leží
jakoby stranou všech cest, veškerého dění a zájmu. Na tomto místě si dovolím tvrdit,
že je to ku prospěchu věci, neboť kraj unikl ptlsobení prtlmyslu a tudíž i s ním spojené
devastace krajiny. Pokud jde o krajinu vtlbec, jsou zde zachovány prvky krajinné
tvorby významných období našich dějin, tj. období středověku (spojené se zakládáním
vesnic během kolonizačních vln) a rovněž velmi výrazné ptlsobení baroka, související
s ptlsobením cisterciáckého kláštera v Plasích.
Téma, které jsem si zvolil jako téma své diplomové práce, se týká lidové kultury
v již zmíněné severní části Plzeňska, a to v regionu vymezeném městy Plasy, Kralovice
a Manětín a k nim přilehlému okolí. Toto okolí s uvedenými městy úzce souvisí a tvoří
s nimi v rámci historického, a to ať už z pohledu etnografického nebo ekonomického,
jednotný celek.
Na vysvětlenou bych snad měl říci, proč jsem si zvolil právě tento kraj, ačkoliv v něm sám
nežiji. Jde o území, se kterým je moje rodina úzce spojena, narodil se v ní a vyrostl mtlj
otec a předkové našeho rodu tento region po mnoho století obývali (první historicky
doložitelný předek rodu se narodil v obci Sedlec, 4 km severozápadně od Kralovic,
v roce 1515).


