Pičlih sedem dni po izletu na Štajersko smo uporabniki Dnevnega centra Štacjon in
tam zaposleni izvedli nov podvig, tokrat športno-hribovske narave. Dne 12.6. 2018
smo namreč izvedli vzpon na Stari grad. Odprava je potekala v dveh smereh. Prve
smeri se je lotilo sedem pohodnikov, po drugi smeri pa se jih je podalo šest.
Pohodniki prve smeri so krenili ob devetih, na Stari grad so se podali po krajši, a
strmejši progi, ki se začne tik ob obvoznici. Do vrha so potrebovali od 35 do 50
minut. Druga odprava, ki se je podala po daljši, a položnejši poti, je krenila ob
deseti uri in na vrh prispela le nekaj minut za člani prve odprave. Hitrosti je
botrovalo dejstvo, da se je drugi del odprave vzpona lotil s pomočjo taxija. Če smo
doživetje Starega gradu hoteli omogočiti vsem uporabnikom Dnevnega centra
Štacjon, ki so si to želeli, je bila to edina mogoča izbira. Vzpon po prvi smeri za
vse brez izjeme bi se namreč zaradi neprimerne obutve, nezadostne kondicijske
pripravljenosti in takih ali drugačnih zdravstvenih težav lahko slabo končal ali pa
se slabo že začel in se tako končal še slabše. Na vrhu smo iz nahrbtnikov potegnili
dobrote, ki smo si jih pripravili za malico, in zaužili zaslužen obrok. Ob odlični in
prijazno postreženi kavici, ki jo nudi gostišče Grajska terasa Stari grad nad
Kamnikom, smo prijetno pokramljali in se pozabavali, ob tem pa uživali v
prečudovitem razgledu na Kamniške Alpe, Kamnik, Ljubljansko kotlino in obronke
Štajerske. Vreme nam je bilo naklonjeno, grom v daljavi pa nam je dal vedeti, da
nič ni večno. Spet smo poklicali taxi, ki je prišel po del ekipe, ostali pa smo
sestopili po isti poti. Za nami je spet lep dan, poln smeha in optimizma. Ob kavici v
Dnevnem centru Štacjon smo se o doživetem pogovorili, pretehtali uspešnost
izvedbe in v en glas sklenili, da to zagotovo ni bil zadnji vzpon na Stari grad.
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