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- 1. ledna - Pierre de Couberitn se narodil v Paříži jako
čtvrté dítě jedné zámožné šlechtické rodiny
- šťastné dětství v pařížském městském domě a na zámku
Mirville v Normandii
- návštěva jezuitské školy v Paříži, maturita 1880
- hrál na klavír, byl talentovaný hudebník a malíř, stejně tak
nadšený sportovec a byl velmi spjatý s přírodou
- odmítl předurčenou vojenskou kariéru
- studium práv a politických věd v Paříži
- Coubertin se věnoval stále více sociálním otázkám a bojoval
za pedagogickou reformu ve Francii
- propagoval sport jako působivý výchovný prostředek
při výchově mládeže
- několik studijních cest do Anglie, Kanady a USA
- četné publikace na pedagogická, politická a historická
témata
- věnoval se zakládání žákovských spolků a jejich
organizaci na národní úrovni
- řeč na pařížské Sorboně
- založení MOV, Coubertin převzal funkci prvního
viceprezidenta
- svatba s Marií Rothan
- I. OH v Athénách, Coubertin se stal přededou MOV
- I. kongres MOV v Le Havre pod Coubertinovým
vedením
- četné cesty po Evropě s cílem studovat politickou
situaci a propagovat olympijské myšlenky
- OH v Paříži, Coubertin je rozčarován, neboť stály
ve stínu světové výstavy
- narození dcery Renée
- revolucionář své doby: založil společnost pro
dělnický sport
- věnoval se poprvé myšlence vytvoření dělnických
vysokých škol
- četné publikace a články o tělesné výchově a pedagogice
- Coubertin zavedl na OH ve Stockholmu moderní
pětiboj a zahájil „Pentatlon múz“ (umělecké soutěže)
- sám získal zlatou medaili za svou „Ódu na sport“
- přesunul sídlo MOV do Lausanne
- vzdal se funkce předsedy MOV
- byl jmenován doživotním čestným předsedou MOV
- založení Univerzální pedagogické unie
- vydává čtyřsvazkové světové dějiny
- až do své smrti žil ve Švýcarsku, veškerý svůj
majetek obětoval uskutečnění svých myšlenek
- zemřel během procházky 2.9. v Ženevě na zástavu
srdce

Pierre ve věku 6 let

Coubertin se svojí manželkou Marií Rothan

Zámek Mirville (Normandie) – zde strávil Pierre de Coubertinvětšinu svého
dětství
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