Pierre de Coubertin

Muž žijící
sportem

Deprimovaný porážkou Franci ve válce 1870 - 71 ji Coubertin zdůvodnil
fyzickou slabostí francouzského obyvatelstva. On sám odmítl jemu
předurčenou vojenskou kariéru a objevil ve sportu „pramen vnitřního
zdokonalování k posílení kondice mládeže.“
Důležitými body Coubertinova
snažení o zavedení sportu do
společnosti jsou:

Pater Didon (1840-1900)

Prosazoval Coubertinovy myšlenky
na své „Collège“ v Paříži. Je
zakladatelem hesla:

• Jeho boj o zavedení školní
tělesné výchovy

<<Citius - Altius – Fortius>>
(rychleji - výše - silněji)

• Vývoj „užité gymnastiky“
• Uskutečnění myšlenky „Sport
pro všechny“
• Iniciování a zakládání
četných spolků a sportovních
svazů
• Uveřejňování mnoha článků
k tématu sportovní pedagogiky

„Všechny možnosti sportu pro všechny…“
Coubertin rozvinul novou sociální koncepci sportu: Sport má sociální a morální přínos
a sportovní trénink bude tedy tréninkem pro sociální a morální život.
Pierre de Coubertin poznává:

„Dříve byl sport příležitostnou zábavou pro bohatou a zahalčitou mládež. třicet let jsem
pracoval na tom, aby se stal obvyklou zábavou středních vrstev. Je nutné, aby teď tato
zábava pronikla mezi dělnickou mládež.“
(Lettres Olympiques – Gazette de Lausanne 13.08.1919)

„Užitá gymnastika“
Inspirován novou etapou vývoje průmyslu
a tím i jiným způsobem myšlení se Coubertin
pokusil začlenit přirozeným způsobem
sportovní cvičení do života lidí. Nejdůležitější
kriteria byla:
dostatečná motivace
nízké náklady
lehká osvojitelnost
1892-Hra ve fotbalovém spolku: Novinka, která našla zatím malé pochopení

Akvarel Coubertinova otce Charlese, který ukazuje
počátky sportu: veslování na Seině, fotbal v Bois de
Boulogne

„Sport - žádný luxus“
„Sport není žádný luxus, žádná činnost zazobanců,
je to pouze svalové vyrovnání duševní práce. Je to
pro každého člověka pramen možného vnitřního
neprofesionálního zdokonalování. Je to dědictví
všech lidí a nic ho nemůže nahradit.“

schopnost zachovat si na dlouhou dobu
osvojené schopnosti

„Fotbalové mužstvo v každé obci - tělocvična
a hřiště se sprchami v každém městysu bazén v každém městě - jízda na koni
a individuální box všude, kde je příležitost pěvecký sbor v každém sportovním spolku - co
možná nejméně pravidel, hiearchie a insignií žádná politika, žádné strany, žádní „cizí“
vedoucí ve sportu.“

Pierre de Coubertin byl široko daleko jeden z prvních, kdo položil teoretické základy
sportu a zařadil ho mezi nenahraditelné hodnoty výchovy.
Za to mu náleží obrovské uznání a sláva.
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