Toulky boušínské
Ukázka:
Děti utíkaly dále a za chvíli přiběhl dědek a silně odfukoval.
„Osobo," ptal se plečky, „neviděla jste tudy jít děti?"
„Pleju len," odpověděla žena, jakoby mu nerozuměla.
„Osobo, já se vás ptám, jestli jste tudy viděla jít děti?"
„Až vypleju a uzraje, budem trhat."
„Osobo, rozumějte pak, ptám se vás, jestli jste viděla tudy jít děti?"
„Až vytrháme, budem drhnout semeno a pak len močit."
Tentokrát se zatouláme do kraje vskutku pohádkového, a protože klasické pohádky nebývají vázány na
jednu knihu, ptáme se nyní jen na název báchorky, z níž ukázka pochází, a na jméno spisovatelky, která
„pohádkám ústa otevřela". A nejen pohádkám. Osobité vyprávění vtělila i do povídek a románů
s vesnickou tematikou, ale i do osobních dopisů, v nichž se svěřovala s úmornými starostmi všedního dne
a marnou touhou žít jenom tvorbou. Původ krásné, obdivované, ale i odsuzované ženy, jejíž „srdce bažilo
být velmi milováno" je obestřen tajemstvím. Známější je její dětství prožité v kouzelném ratibořickém údolí
u České Skalice, v dospělém životě se pak často stěhovala v závislosti na tom, kam byl překládán její
manžel, respicient finanční stráže.
Ratibořice a Babiččino údolí je (až příliš) populárním výletním cílem, málokdo se však vydá dál od
zastávky u Starého bělidla a Viktorčina splavu. Přitom údolí Úpy až k Havlovicím nabízí spoustu dalších
neméně malebných míst, která lze navštívit po značených turistických a naučných cestách pěšky nebo na
kole a některá i autem. Mnohá z nich jsou opředena pověstmi a bájemi.

Tak jako Boušín, samota na prosluněném kopci nad Slatinou
nad Úpou. Je zde kostelík Navštívení Panny Marie s farou,
starobylá sýpka a čtyři venkovské chalupy. Pod kostelem
v lese se skrývá Mariánská kaplička se studánkou,
připomínající událost zázračného uzdravení z roku 1464.
O této příhodě vypráví i naše autorka v pohádce Boušín a je
zachycena i na mramorové desce nad vchodem do kapličky.
Od ní se můžeme vydat do Červeného Kostelce, kde
nedaleko náměstí v ulici nesoucí autorčino jméno stojí
domek s pamětní deskou a expozicí, v němž našla
spisovatelka se svým manželem první společný byt a v jehož
zahradě se nachází i hrob hrdinky jedné její knihy, Viktorky.

Od boušínské kapličky sejdeme po značené turistické cestě ke kryté Boušínské lávce, od ní můžeme
pokračovat po červeně značené turistické trase přes Havlovice, zříceninu hradu Vízmburk a Devět křížů
do města (cca 30 km), nebo přejít lávku, vydat se kousíček doleva po modře značené Svatojakubské
cestě a z ní hned doprava podél potůčku neznačenou lesní cestou vedoucí do Stolína a z něho
do Kostelce. Tuto trasu ocení především děti, které se v letním parnu budou moci brodit
potůčkem, který na několika místech křižuje cestu (cca 6 km).

