GENERAL RUDOLF MAISTER NAVDIH ZA IZLET
Včasih se nam zdi, da smo polni idej, kam bi odšli na enodnevni izlet. A,
ko pride do trenutka odločitve, se nam pogosto tudi te hitro končajo. Člani
Kluba upokojenih delavcev Ministrstva za notranje zadeve Maribor smo si
želeli obiskati kraj raznolikih doživetij. Zato smo si izbrali mesto Kamnik,
rojstni kraj Rudolfa Maistra - Vojanova, slovenskega pesnika, generala in
borca za severno mejo.
V Kamnik smo se podali v četrtek, 26. 8. 2021, na ne preveč vroč dan, ki
je bil pravšnji za izlet. To pa je bil poseben dan tudi za našega člana
Janeza Brumna, ki je prav ta dan praznoval svoj 88 rojstni dan. Zaželeli
smo mu veliko zdravja ter mu izročili simbolno darilo. Izkazal pa se je tudi
slavljenec, saj je udeležence izleta počastil z aperitivom in sladico.
Po avtocesti in skozi Tuhinjsko dolino smo hitro prispeli na izbran cilj.
Najprej smo se podali do ruševin Starega gradu nad Kamnikom. Grad stoji
na Krniški gori nad mestom, na razgledni vzpetini, na 577 metrih
nadmorske višine. Z vrha se nam je odprl lep pogled na Kamniške in
Savinske Alpe, Kamnik, Gorenjsko in Ljubljansko kotlino in je segal vse tja
do Triglava. Ob ruševinah nekdanjega gradu se nahaja tudi gostišče, kjer
smo malicali in popili kavico.

V mestu smo si ogledali rojstno hišo Rudolfa Maistra, v kateri je preživel
nekaj let svojega otroštva. Po muzejskih prostorih nas je popeljala
vodička, ki nam je skozi oči Maistra predstavila razvoj Kamnika.
Spregovorila je o njegovi družini ter o njegovi vojaški vlogi na Štajerskem
in Koroškem. Maistra smo spoznali tudi kot kulturnika in pesnika. Izdal je
dve pesniški zbirki, nekatere njegove pesmi pa so celo ponarodele.

Zatem smo se sprehodili skozi stari del mesta. Med tem smo si ogledali
še svojevrstne umetnine slovenskega arhitekta Jožeta Plečnika. Prva je
bila fasada zgradbe na Glavnem trgu, druga pa kapela v samostanu, ki je
polna simbolike. Obiskali smo tudi samostansko knjižnico, v kateri hranijo
okoli desettisoč knjižnih enot.

Muzejski del knjig je urejen po ročno izpisanem katalogu iz leta 1760 in
vsebuje knjige s področja domovinske vzgoje, zgodovine, geografije,
medicine … Najdragocenejši del knjižnega fonda predstavljajo tiskane
knjige iz 15. stoletja. Knjižnica hrani tudi prevod Biblije, ki jo je leta 1584
izdal Jurij Dalmatin.

Na mestnem trgu smo se ustavili še pri spomeniku Rudolfa Maistra, ki stoji
pred barom Pri Maistru. Ta nas je privabil na svojo teraso s sloganom:
»Natakar, enega Maistra prosim!« A smo odšli razočarani, saj lokal piva
Maister ni imel na zalogi.
Zato pa nam je toliko bolj prijalo klasično domače kosilo, ki so nam ga
postregli v Gostilni Repnik.

Po kosilu smo se podali pod Veliko planino, ki se s svojo čarobnostjo in
edinstveno pastirsko tradicijo uvršča med najlepše planine. Tako smo skoraj
pravljično vzdušje doživeli v Slovenija Eco resortu ob vznožju Kamniških Alp.
Ogledali smo si vas polno udobnih lesenih hišic, ki sledijo edinstveni
arhitekturi pravih pastirskih bajt.

Našo pozornost je pritegnila lovska opazovalnica, ki meri v višino dobrih 18
metrov. Njena lesena konstrukcija pa tehta kar 150 ton in nam je nudila
prekrasen pogled na Eco resort, ki premore tudi pravi živalski vrt.

V družbi prijetnih in veselih ljudi je naše druženje hitro minilo. Skupaj smo
preživeli še en prijeten in sproščen dan ter skupaj ustvarili nepozabne
spomine.
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