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19. STOLETJE  
ČAS NEOKLASICIZMA, BIDEMAJERJA, ROMANTIKE IN REALIZMA  
(1780 - 1880) 
 

Pripravil mag. Primož Hvala Kamenšček, ravnatelj 

  

 

 

Čas po francoski revoluciji v evropske države, poleg intenzivne industrijske revolucije, prinese 

tudi nov slog v umetnosti in nov politični veter. Politične in ekonomske spremembe povzročijo 

razcvet novih idej v umetnosti in oblikovanju, te pa seveda vplivajo tudi na modne smernice. 

Navdih za neoklasicistične ženske pričeske je bil vsekakor čas grške antike. Dame so nosile 

pričeske v stilu grških klasičnih pričesk, drobni kodri so mehko obkrožali čelo in stranske dele 

obraza, zadnji lasje pa so bili speti v šinjon na zatilju ali na vrhu glave. Pričesko so 

dopolnjevali trakovi in pentlje čez dan ali diademi za večerne priložnosti. Okoli leta 1820 se 

pričeske rahlo spremenijo, modna postane preča na sredini glave, lasje pa nežno speti na 

zadnjem delu glave. Ženske vseh družbenih slojev so v tem času v javnosti vedno imele na 

glavi klobuček ali bombažno, oziroma čipkasto čepico – bonnet. Obdobje vladavine angleške 

kraljice Viktorije zaznamuje ekspanzivna industrijska in ekonomska rast ter razcvet meščanske 

populacije. Predvsem za ženske so vladali strogi moralni kodeksi vedenja. Pričeske vedno 

posnemajo duh časa, zato so precej bolj stroge, urejene in dodelane, v primerjavi s pričeskami 

neoklasicizma. Modna je bila še vedno preča na sredini glave, stranski lasje pa nakodrani ali 

spleteni v kite in speti na zadnjem delu glave. Pričeske so kljub temu morale delovati zelo 

luksuzno, lasje naj bi bili bogati in gosti, osnovna linija pričesk je šla bolj v širino in ne toliko 

v višino. Moški so na začetku 19. stoletja nosili romantične, neurejene pričeske, ki so izražale 

svobodo duha in svobodnjaške ideje časa. Take razmršene, boemske pričeske so nosili slavni 

umetniki – Beethoven, Schelling in tudi naš slovenski poet Prešeren. V tem obdobju so zelo 

http://sfs.splet.arnes.si/files/2012/10/Slika_12_-_19_stoletje.jpg
http://sfs.splet.arnes.si/files/2012/10/Slika_13_-_kraljica_Viktorija_v_mladih_letih.jpg
http://sfs.splet.arnes.si/files/2012/10/Slika_14_-_Sissy.jpg
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redko nosili brke ali brade. To je bil tudi čas znanih dandy-ev – moških, ki jim je urejenost in 

lahkotno življenje pomenilo vse. Zagotovo je bil najbolj znan med njimi George Bryan 

Brummell. Bil je znana modna ikona svojega časa, ki je postavljal modna pravila v vsem 

angleškem imperiju. Izumil je moško krojeno obleko z w ovratnikom in kravato. Njegov stil 

oblek, pričeske, vedenja in načina življenja so posnemali vsi angleški moški. Kot egipčanska 

kraljica Kleopatra se je dnevno kopal v mleku in za oblačenje porabil tudi pet ur. Njegova 

pričeska je morala biti vedno brezhibna do zadnjega kodra. Kasneje pa se je seveda tudi moška 

moda spet spremenila, pričeske postanejo bolj urejene in dodelane, v skladu s časom, ki je 

zagovarjal vrednote dela, morale, solidarnosti, kapitala… Za to obdobje so značilne bogate 

pričeske z gostimi zalizci, ki se pogosto združujejo z brki in brado. Proti koncu 19. stoletja 

moška moda zahteva krajše, bolj urejene pričeske, vendar gosti zalizci in močni brki ter 

brade ostanejo del moške podobe še kar nekaj časa. Ker so pričeske morale biti počesane in 

urejene, so moški množično uporabljali posebne pomade za lase. Najpopularnejše je bilo 

Macassar olje, izdelano iz palminega in kokosovega olja, z dodatkom dišavnega olja ylang-

ylang. Ženske so iz obupa začele izdelovati celo zaščito iz blaga za naslonjala stolov, ker so bili 

le-ti skoraj uničeni od oljnih madežev moških pričesk, zato si lahko mislimo, kakšne količine 

produkta so uporabljali. Še ena modna ikona tega časa je bila avstrijska vladarica Elizabeta 

Bavarska, bolj znana pod imenom Sissy. Njene čudovite dolge lase, ki so ji segali globoko čez 

pas, lahko še danes občudujemo na portretih slavnih umetnikov. Pomemben mejnik v 

frizerstvu se je zgodil ravno v 19. stoletju – leta 1872 je francoski frizer Francois Marcel 

Grateau iznašel kodranje las z vročimi železi, ki jih je dal izdelati in z njimi ustvarjal različne 

valove in kodre. Ta postopek je dobil ime marcel ondulacija. Začel je kot lastnik skromnega 

frizerskega salona, iznajdba vročih želez pa mu je počasi prinesla slavo in velik finančni 

zaslužek. Prve stranke, na katerih je vadil novo tehniko, je moral frizirati brezplačno, vendar 

se mu je investicija več kot povrnila. Kmalu je postal znan in cenjen frizer, salon je sicer še 

obratoval, on pa je večino časa preživel pri oblikovanju pričesk po domovih bogatih žensk. 

Vroča marcel železa so se morala pogreti v peči ali v posebej za to pripravljenem grelcu, 

pravo temperaturo pa so morali preverjati na kosu papirja, prevroča temperatura želez je 

seveda lase poškodovala, zato je delo zahtevalo veliko previdnosti. Kasneje so se iz te ideje 

rodile tudi naprave za vročo ondulacijo na elektriko, ki nas danes bolj spominja na kakšno 

srednjeveško mučilno napravo, kot pa na zelo uporabljen kozmetični aparat svojega časa. 

Konec 19. stoletja se je v Franciji uveljavil nov modni in kulturni stil La Belle Epoque, ki črpa 
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inspiracijo iz optimizma časa, domoljubja, novih tehnologij in znanstvenih odkritij. Je svež, 

barvit in optimističen stil, ki rodi mnogo čudovitih glasbenih, likovnih in literarnih del. Zaključi 

se z začetkom 1. svetovne vojne. V tem času se rodi ideja visoke mode – haute couture. To 

je pisan in razigram čas boemstva in lahkoživk, razrahljanih steznikov, absinta, can-cana, 

Toulouse-Lautreca, divjih zabav v Moulin Rouge in Folies Bergere… Tudi moda postane 

razigrana, sproščena in prinese sproščene, divje pričeske. Temu trendu v Ameriki sledi 

uveljavljeni ilustrator Charles Dana Gibson, ki je v svojih ilustracijah mladih žensk ujel razigran 

duh časa. Njegove ženske so bile visoke in vitke, vendar primerno zaobljene na določenih 

mestih, k čemur so pomagali ustrezni stezniki. Oblečene so bile v oblačila visoke mode, več 

kot očitno pripadnice višjega družbenega sloja, zato veje iz njih občutek modne lahkotnosti 

življenja, svobode in šarma. Na vitkih, dolgih vratovih jim je risal mehke, razigrane pričeske, 

spete na vrhu glave, s kodri, ki so ušli urejenosti, zato so obrazi mehki, erotični in mladostni. S 

temi ilustracijami se je sprožila prava modna obsedenost s tovrstnimi pričeskami, ki so jih 

poimenovali po dekletih iz ilustracij – gibson girl pričeske.  

 

   

 

  

https://www.google.com.af/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Feucbeniki.sio.si%2Fgum9%2F3231%2Findex1.html&psig=AOvVaw1vexPcn9ceuxDStV6X4buk&ust=1586424481603000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCN44LC2OgCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com.af/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.slovenskenovice.si%2Fbulvar%2Ftuji-traci%2Fkraljica-viktorija-bi-bila-stara-200-let-187874&psig=AOvVaw1kEOCjYHlZczyRQcAONoG3&ust=1586424650494000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIi8tufC2OgCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com.af/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fonaplus.delo.si%2Fkraljica-viktorija&psig=AOvVaw1kEOCjYHlZczyRQcAONoG3&ust=1586424650494000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIi8tufC2OgCFQAAAAAdAAAAABAP
https://www.google.com.af/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.tportal.hr%2Fmedia%2Fthumbnail%2Fw1000%2F308731.jpeg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.tportal.hr%2Flifestyle%2Fclanak%2Fotkrivena-tajna-donjeg-rublja-jedne-kraljice-20090908&tbnid=ZlV41A1Ez3bdsM&vet=12ahUKEwiMqqi_wtjoAhXEOuwKHYBQA9AQMygWegQIARAw..i&docid=wIdrB8MeYmAL_M&w=1000&h=1067&q=kralica%20viktorija&hl=sl&ved=2ahUKEwiMqqi_wtjoAhXEOuwKHYBQA9AQMygWegQIARAw
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Vir: Romana Marolt, https://www.frizerska.si/frizerstvo-skozi-cas/, 8. 4. 2020 

Tolmin, 6. 4. 2020      Pripravil: mag. Primož Hvala Kamenšček, ravnatelj 

NADALJEVANJE 

  

https://www.frizerska.si/frizerstvo-skozi-cas/
https://www.google.com.af/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F308496643196052164%2F&psig=AOvVaw04z6Mz5qW44Hb9tL3uKh4n&ust=1586424926770000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjAhMfD2OgCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com.af/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F396739048418822729%2F&psig=AOvVaw04z6Mz5qW44Hb9tL3uKh4n&ust=1586424926770000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjAhMfD2OgCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.com.af/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.mladinska.com%2Fvelikani_slovenske_poezije%2Ffrance_preseren&psig=AOvVaw38PFjrljbDjW5wIPjJX3yJ&ust=1586425055714000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiw_ZrE2OgCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com.af/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2F7%2F77%2FJulijaPrimic.jpg%2F200px-JulijaPrimic.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fsl.wikipedia.org%2Fwiki%2FFrance_Pre%25C5%25A1eren&tbnid=7GYxNt-cqJurVM&vet=12ahUKEwjbgsWAxNjoAhWGD-wKHatSBxkQMygwegQIARBt..i&docid=IUzkzriBj4jziM&w=200&h=272&q=france%20pre%C5%A1eren&hl=sl&ved=2ahUKEwjbgsWAxNjoAhWGD-wKHatSBxkQMygwegQIARBt
https://www.google.com.af/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmedium.com%2F%40BrianEDenton%2Fout-of-luck-in-la-belle-%25C3%25A9poque-b02c35040967&psig=AOvVaw16w5Ij4ysx-SN_C5r1BNZb&ust=1586425311975000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjw6YDF2OgCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com.af/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fculture%2Fstory%2F20181123-toulouse-lautrec-poster-boy-of-the-paris-elite&psig=AOvVaw0TxcLeR2bFRHO1unSbtinZ&ust=1586425539522000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjf3uzF2OgCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com.af/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.art.com%2Fproducts%2Fp12916165657-sa-i6412575%2Fhenri-de-toulouse-lautrec-henri-de-toulouse-lautrec.htm&psig=AOvVaw0TxcLeR2bFRHO1unSbtinZ&ust=1586425539522000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjf3uzF2OgCFQAAAAAdAAAAABAJ
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PRAZNIČNE DEKORACIJE IN VENČEK UPANJA 

Pripravila Sonja Kodelja 

 

Pred nami so velikonočni prazniki, ki jih bomo preživeli v krogu družine. Da se bomo doma še 

lepše počutili, se bomo potrudili s praznično okrasitvijo našega doma. Pri oblikovanju lahko 

uporabite razne košare, škatle vaze, veje, mah, razne vrste papirja…. Lahko se odločimo za  

aranžmaje ali obešanke. 

Namig:   -   naberemo lep pomladanski šopek cvetic in mu dodamo cvetočo vejico ter 

                    pobarvano velikonočno jajce     

- v prazne jajčne lupine vlijemo vosek, izdelamo svečke ter dodamo pomladansko  

cvetje 

- na vrata obesimo venček z velikonočnimi simboli in kakšno pentljo 

- dekoriramo mizo z velikonočnimi simboli 

Tukaj vam ponujam nekaj idej iz pogosto obiskane strani Pinterest, vi pa polepšajte svoj dom 

po lastnih idejah. 
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                                                      VENČEK UPANJA 

Z željo, da vsi optimistično zremo v lep in zdrav jutrišnji dan, se je med zaposlenimi na OŠ 

Črni Vrh porodila ideja o izdelovanju venčka upanja. 

Venček naj bo simbol, ki navzven izraža željo in upanje za zdrav in lepši jutrišnji dan. Obesiti 

ga moramo na vidno mesto. Ko bodo šli ljudje mimo naše hiše, bodo opazili, da v hiši živi 

upanje. To nas bo vse skupaj povezalo. 

Na Facebooku bo ustvarjen dogodek z naslovom Venček upanja. Tu najdemo navodila in slike 

za pomoč pri izdelavi venčka. 
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VIZUALIZACIJA 

Pripravila Nataša Skrt Leban. 

 

Pozdravljeni! 

Vsi smo včasih vznemirjeni in se želimo umiriti, sprostiti, a nam žal to ne uspe vedno. 

Prva stvar, ki nam pomaga, je naše dihanje. Osredotočimo se na vdih in vzdih, opazujemo, 

kako prihaja svež zrak skozi nosnice in zapušča naše telo ogret ter s sabo odnaša našo 

napetost, negativno energijo, jezo. Trebuh se pri vdihu dvigne, pri izdihu poskrbimo, da gre iz 

njega ves zrak. Ko tako opazujemo premikanje našega dihanja, se telo sprošča in postaja 

težko. 

Takrat lahko poskusimo še eno tehniko sproščanja – vizualizacijo.  

Na začetku je dobro, da nam vsebino nekdo umirjeno in počasi bere, mi pa se udobno 

uležemo in poslušamo z zaprtimi očmi. Poskušamo se vživeti v zgodbico in čutimo, kako nam 

misli odplavajo v vsebino zgodbice, ki si jo tudi naslikamo pred očmi. Če nam ne uspe videti 

slike, ni nič narobe, le sledimo pripovedi. Na koncu bomo ugotovili, da smo še bolj sproščeni, 

težki, umirjeni. 

Če doma ni nikogar, ki bi vam zgodbo prebral, jo lahko najprej sami preberete, nato narišete, 

potem pa uležete in si v mislih predstavljate kaj se v zgodbici dogaja. 

Pred vami je kratka zgodbica. Poskusite in uživajte v trenutkih vedno večje sproščenosti. 

Pri tem nam pomaga tudi tiha, umirjena glasba – npr. zvoki iz narave, baročna glasba ali kaj 

umirjenega po vašem izboru. 

 

Poskusite, postanite   . 
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Anita Bizjak 

SEM METULJ 
 

 
 

Ulezi se na hrbet in zapri oči. 

Mirno dihaj. 

Zunaj je pomlad in vse cveti. Ti si metulj, ki kot peresce lahno poletava nad 

travnikom. 

Ogleduješ si različne rože, ki rastejo tam. Marjetice, spominčice, trobentice ... 

Vse pod teboj je odeto v pisane barve. 

Spustiš se malo nižje in nežno pristaneš na marjetici. Pozdraviš jo in odletiš 

naprej. 

Srečaš tudi pikapolonico, ki sedi na travi. 

Pred sabo zagledaš deklico, ki nabira rože za svojo mamo. Približaš se ji in 

pristaneš na njenem nosku. Deklica je zelo vesela. Potresla je z glavo, ti pa 

odletiš visoko visoko v nebo. 

Sedaj počasi odpri oči, vstani in pojdi pogledat skozi okno, če kje vidiš kakšnega 

metulja. 

 

 
 

            

      

Vir: Gordana Schmidt – Vodena vizualizacija 
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MOJA IZBIRA.SI 

Pripravila Nataša Skrt Leban 

 

SPLETNI SERVIS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 

 

 

Na moji izbiri lahko najdete veliko različnih informacij.  

Devetošolci ste že poslali prijave za vpis v začetni letnik srednje šole. Z osmošolci žal nismo 

izpeljali tehniškega dne, namenjenega kariernemu odločanju. Ker vem, da imate veliko 

vprašanj in se o svoji odločitvi doma že veliko pogovarjate, vas vabim  da vstopite v spletni 

servis mojaizbira.si. 

Moja izbira vam ponuja veliko informacij o  POKLICIH. 

Za začetek si oglejte kateri poklici so v bazi podatkov. Sprehodite se med ponujenimi 

predstavitvami. Poklici so razvrščeni po abecedi. Lahko tudi vpišete v okence ime poklica, ki 

vas zanima. Ker niso predstavljeni čisto vsi poklici, poiščite najbolj soroden poklic. Nekateri 

so predstavljeni s kratko video predstavitvijo. Opisi – spet bo treba brati! Če vas poklic 

zanima, se potrudite in sprehodite do konca besedila. Predstavljeno je tudi izobraževanje, 

sorodni poklici, potrebe na trgu dela. Če boste zelo vztrajni in boste vstopili na strani Zavoda 

RS za zaposlovanje, boste lahko našli tudi podatek o zaslužku za ta poklic. Pa tudi informacije 

o štipendijah lahko tu dobite in še veliko drugega. 

Za začetek torej spoznajte POKLICE, tudi POKLICE PRIHODNOSTI. 

V tem obdobju bi verjetno na seznam poklicev prihodnosti umestili še kakšnega? Ideje? 

  



 

13 
 

IVO DANEU – Najboljši slovenski košarkar vseh časov 

Pripravil: Matic Šen                                                                                                                

Ivo Daneu, se je rodil 6. oktobra  leta 1937 v 

Mariboru. Košarko začne trenirati leta 1949 pri 

mariborskemu klubu Polet, kasneje Branik. V Poletu 

ostane do konca gimnazije(1956).  S svojo višino 184 

cm in izjemno  motorično in strelsko sposobnostjo 

(met) je igral na mestu organizatorja in branilca. Po 

maturi se odloči igrati za takratni klub AŠK Olimpija. V Ljubljani že prvo leto postane prvak 

nekdanje skupne države Jugoslavije. V štirinajstih sezonah igranja za Olimpijo osvoji šest 

državnih prvenstev. Za jugoslovansko reprezentanco odigra 209 mednarodnih tekem in z njo 

nastopi na treh olimpijskih igrah, na treh svetovnih in na šestih evropskih prvenstvih. 

Košarkarsko pot konča leta 1970 z državnim naslovom in naslovom svetovnih prvakov.  

Največji uspehi: 

- 6 kratni prvak Jugoslavije z Olimpijo (1957, 1959, 1961, 1962, 1966, 1970) 

- Srebrna medalja na olimpijskih igrah v Mexico citiju 1968 

- Zlata medalja na SP Ljubljana 1970, srebrni medalji na SP v Riu (Brazilija 1963) in 

Montevideu (Urugvaj 1967) in zlata medalja na neuradnem SP v Santiago de Chile 

(Čile 1966) 

- Tri srebrne in 

bronasta medalja 

na EP 

- Zlata medalja na 

sredozemskih 

igrah v Bejrutu 

(Libanon) 

- Prejel je vrsto 

nagrad, med 

drugimi je bil leta 

1967 najboljši športnik Jugoslavije, leta 2007 pa ga je FIBA kot edinega Slovenca do 
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sedaj sprejela v MednarodnI košarkarski hram  slavnih. Bil pa je tudi proglašen za 

najboljšega igralca na SP Montevideo (Urugvaj 1967). 

 

Zanimivosti: 

- Ivo je od rojstva skoraj popolnoma slep na desno oko, navkljub temu je bil pri metu 

na koš med najboljšimi. 

- Znan je bil po svojem metu preko glave (horog), ki ga je znal vreči z obema rokama. 

- 4. oktobra 1990 je v slovenskem parlamentu, kot poslanec socialistov, prvi predlagal 

plebiscit o samostojnosti Slovenije 

Vir: http://sportdogaja.si/zgodovina/ivo_daneu_-_najboljsi_slovenski_kosarkar_vseh_casov 

 

2. Tekmujmo proti učitelju… 

Koliko sekund lahko žogo vrtiš na prstu…? 

 

 

 

 

 

 

 

  

Učitelj Učenec 

7 s ? 

http://sportdogaja.si/zgodovina/ivo_daneu_-_najboljsi_slovenski_kosarkar_vseh_casov
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MIROSLAV CERAR  - Dvakratni olimpijski, štirikratni svetovni in 

desetkratni evropski prvak 

Pripravil: Matic Šen                                                                                                                

Miro Cerar, rojen 28. oktobra 1939 v Ljubljani. 

Cerar je po drugi svetovni vojni Sloveniji 

priboril največ kolajn na velikih tekmovanjih. 

Na svojem paradnem orodju, konju z ročaji, se 

mu je po številu osvojenih odličij približal le 

madžarski tekmovalec Zoltan Magyar. Cerar je 

bil tudi prvi, ki mu je uspelo dvakrat zapored 

osvojiti naslov evropskega prvaka v mnogoboju - v seštevku nastopov na vseh orodjih. Na 

prvenstvih stare celine je kolajne osvajal tudi na vseh drugih orodjih, naslove evropskega 

prvaka pa je osvojil še na krogih, bradlji in drogu. Dvakratni olimpijski prvak, štirikratni svetovni 

in desetkratni evropski prvak na konju z ročaji – Miroslav Cerar je kariero končal pri 31 letih. 

Največji uspehi: 

V zbirki 30 kolajn z 

največjih tekmovanj 

je kar 16 zlatih; dva 

naslova olimpijskega 

prvaka, štirje naslovi 

svetovnega in deset 

naslovov evropskega 

prvaka. Izjemno 

kariero je Cerar 

končal z naslovom svetovnega prvaka leta 1970 na domačih tleh, ko se je od gimnastičnih aren 

poslovil v ljubljanski Hali Tivoli z zlatom na konju. 
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Zanimivosti: 

Miro Cerar je ob gimnastiki je uspešno končal tudi študij prava in dolga leta delal kot odvetnik. 

Po koncu kariere je postal aktiven športni delavec, borec za fair play, eden izmed 

ustanoviteljev Olimpijskega komiteja Slovenije, Slovenske olimpijske akademije in ambasador 

Slovenije za šport, toleranco in fair play. Cerar je tudi nosilec visokih odlikovanj, kot so 

olimpijski red (L'Ordre Olympique), najvišje državno priznanje v nekdanji Jugoslaviji (nagrada 

AVNOJ) in Sloveniji (Bloudkova nagrada). 

Vir: http://sportdogaja.si/zgodovina/miro_cerar_-_dvakratni_olimpijski_stirikratni_svetovni_in_desetkratni_evropski_prvak 

 

2. Tekmujmo proti učitelju… 

Koliko sekund zdržiš v stoji na rokah ob zidu…? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učitelj Učenec 

25 s ? 

http://sportdogaja.si/zgodovina/miro_cerar_-_dvakratni_olimpijski_stirikratni_svetovni_in_desetkratni_evropski_prvak

