Kavarne v Radovljici
Kavarne pred 1900
Prešernova kavarna / kasneje Kavarna Franca Kunstlja; Mesto št. 46 (Zagorčeva
hiša).
Vir: Jure Sinobad (Med Jelovico in Karavankami)
☼☼☼☼

Kavarna Kunstelj. V Radovljici 30. avgusta, [lzv. dop.] Kakor po navadi, zbrala se je
tudi v soboto tukajšna inteligencija v Kunstelnovi kavarni, ki je kakor po navadi iz
„Tagblatta" navdušenost za „Veliko-Nemčijo" sesala. Kar naenkrat začne na hribcu
onkraj Save pokati; enkrat, dvakrat, trikrat . . . petkrat, - desetkrat, - dvajsetkrat - saj ni
konca - šest in tridesetkrat zaporedoma in se razlega po hribih okolo in okolo, med tem
ko velikanski kres čarobno okolico razsvitljuje. Takoj pri prvih strelih zgrmi inteligencija k
oknom vprašaje drug druzega, kaj je to in komu na čast da strelajo? Eden „ teh več"
kmalo „pogrunta" in jame pripovedovati, da streljajo mlajšemu grofu Thurnu na čast, ker
bo jutri njegov god. Neizrekljivo veselje nastane v Izraelu. Oho! Še nekaj! „Kdo mu pa
skazuje to čast?" bilo je splošno prašanje. Ugibljejo in ugibIjejo, toda - zastonj. Med tem
zagrme možnarji drugič in v kavarno stopi nek gospod prašaje če vedo, zakaj streljajo
na hribu. "Grofu za god," bil je odgovor. „Ne grofu, ampak Murniku na čast, ki je prišel v
deželni zbor namesto Gaustra." Veš Narode moj, kar strese me, kader se zmislim na
obraze, koje sem videl. Eden je bil daljši od drugega. „Ist schon wieder dieser verfluchte
M-. dabei" sem zaslišal spregovoriti v sveti jezi in začeli so preklinjati tistega agitatorja,
ki navadno pod narodno trikoloro spi, da sem misli da se bo kavarna podrla. Prekrižal
sem se in hojdi tje, od koder so zagrmeli možnarji tretjič. Tam sem našel veselo
prepevajočo mladež iz Radoljice in okolice, ki je hotela s tem pokazati, da jim ni enako,
kdo da zastopa zemljo, na kteri je nje zibelj stala in da nosi v srcu gorko ljubezen do
pravih zastopnikov naroda njenega.
Slovenski narod, 05. 09. 1870
☼☼☼☼

Kavarna Homann. Oton Homan (Otto Homann) je imel svojo trgovino v Zagorčevi hiši,
kjer je bila prej kavarna Kunstelj. Po pričevanju ga Mojce Sartori-Čebulj je Oton svojo
kavarno postavil nasproti te trgovine – imenovala pa se je »Kavarna Homann« (danes je
tu prodajalna buteljk v Vinoteki Sodček, včasih pa je bila to Dralkova hiša).
Zajtrkovalnica v Radovljici. Podjetni naš trgovec Oton Homann otvori v soboto, 19. t.
m. prav moderno opremljeno zajutrkovalnico, kjer se bo dobilo vse, kar poželi srce. - Ker
nam je obljubil g. O. Homann, da daruje 10% čistega skupila naši prekoristni
»Cirilmetodariji«, smo prepričani, da bo to podjetje prinašalo naši družbi lepe dohodke.
Gorenjec, 18. 03. 1910

Trgovina Otona Homana, ok. 1905
Vir: arhiv Lenka Lapuh
Op.: Na desni se vidi del Dralkove hiše, kjer je bila »Kavarna Homann«!
V hiši, kjer je imel Oton trgovino pa je bila prej »Kavarna Kunstelj« (v Zagorčevi hiši)!

Kavarne do druge svetovne vojne
Kavarna Fürsager

Kavarna L. Fürsager, med vojnama
Vir: arhiv Brane Kukič - Kuka
Kavarno Fürsager naj bi odprli konec dvajsetih let in zaprli nekaj pred drugo svetovno
vojno. // Vir: Družabno življenje v Radovljici v obdobju med obema vojnama; avtorica
Marjeta Klemenc.
☼☼☼☼

Kavarna hotela Grajski dvor

Interier kavarne v hotelu Grajski dvor, 1936
Vir: Ivan Vurnik (foto Alojz Vengar)

Kavarna hotela Grajski dvor, od. 1940
Vir: arhiv Zvone Razinger

☼☼☼☼

Vir: Jutro, 1. 1. 1933
Kje je bila kavarna Anice Počivalnik, lahko samo ugibamo. Zato vljudno prosimo za
pomoč starejše občane, ki se mogoče še spominjajo lokacije te kavarne.

Kavarne po drugi svetovni vojni
Restavracija in kavarna »Triglav« Radovljica

Kavarna »Triglav«, ok. 1950
Vir: arhiv knjižnice A. T. Linhart Radovljica

Vrt kavarne »Triglav«, ok. 1950
Vir: arhiv knjižnice A. T. Linhart Radovljica

Oglas Kavarne »Triglav«, 1952
Vir: Glas Gorenjske
V »Grajskem dvoru« je imel namreč svoje poslovne prostore Projektivni biro Radovljica.
Pred kratkim pa se je le-ta preselil v nove dodeljene mu prostore oziroma v kavarno
»Triglav«, ki je tako prenehala s poslovanjem.
Vprašanje je, ali je ta rešitev turistične in gostinske problematike umestna ali ne pomeni
le prehod »z dežja pod kap«. Še taki argumenti, da je bila restavracija »Triglav« skoraj
vedno pasivna, ne morejo izpodbiti dejstva, da ne smemo zmanjševati število gostinskih
obratov. Saj vendar težimo za čim večjim številom lepo in sodobno urejenih gostišč, še
prav posebno v turističnih središčih.
Vir: Glas Gorenjske, 11. 6. 1955
V zvezi s tem nameravamo v Radovljici v »Triglavu« odpreti ljudsko restavracijo, kjer naj
bi uslužbenci in delavci dobili ceneno prehrano. Seveda bodo morala prispevati svoj
delež tudi podjetja in komuna.
Vir: Glas Gorenjske, 3. 9. 1955

☼☼☼☼
Kavarna hotela Grajski dvor
Ponovno odprta kavarna »Grajski dvor«. Po dolgih letih so v Radovljici spet odprli
kavarno »Grajski dvor«, ki je krasno preurejena. V kratkem se bodo gosti lahko zatekali
tudi v moderno restavracijo.
Vir: Glas Gorenjske, 7. 3. 1953

Kavarna v hotelu Grajski dvor, od. 1956
Vir: DAR
♣♣♣♣

Seznam kavarn v Radovljici:
Kavarna Prešeren
Kavarna Kunstelj
Kavarna Homann
Kavarna Fürsager
Kavarna A. Počivalnik
Kavarna Grajski dvor
Kavarna »Triglav«

om. 1848
do 1873
ok. 1900
1928-1940
om. 1933
1936
ok. 1950
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