Pierre de Coubertin

Muž športu
Coubertin, sklamaný porážkou Francúzska vo vojne v r. 1870/71, videl
príčinu tohto zlyhania v slabej „fyzickej kondícii Francúzov”. On sám
odmietol vojenskú službu, ktorá sa od neho očakávala a v športe začal
objavovať „zdroj vnútorného zocelenia mládeže...“

Hlavným dôvodom Coubertinovej
snahy o zaradenie športu do
spoločnosti bolo:
- začlenenie telesnej výchovy do
škôl,
- rozvoj „prospešného telocviku"
- realizácia motta „Šport pre
všetkých",
- iniciovanie a založenie množstva
klubov a športových asociácií,
- publikovanie množstva článkov
týkajúcich sa športovej pedagogiky.
„ Všetky druhy športov pre
každého..."

Otec Didon (1840-1900)
Uviedol Coubertinove myšlienky
vo svojej škole v Paríži do
praxe. Zakladateľ hesla:

<<Rýchlejšie – vyššie - silnejšie>>
Coubertin rozvinul nový sociálny koncept športu: šport nadobúda sociálny a morálny
rozmer a tréning športovcov sa súčasne stáva tréningom spoločenského a morálneho
života.
Pierre de Coubertin hovorí:

"V minulosti šport predstavoval príležitostnú zábavu pre boháčov a pohodlnú mládež. 30
rokov som sa snažil o to, aby sa stal pravidelnou zábavou maloburžoázie. Dôležité je, aby
asi táto zábava našla cestu aj k robotníckej triede."(Lettres Olympiques " Gazette de
Lausanne 13.08.1919)

"Prospešný telocvik"
Coubertin, inšpirovaný novou industriálnou
epochou a pragmatickým myslením, sa snažil
presadiť športové cvičenia prirodzeným
spôsobom a bez nátlaku na ľudský život.
Medzi najdôležitejšie kritériá patrili:
-dostatočná motivácia
- nízke náklady
- nenáročný spôsob učenia
-a schopnosť udržať dosiahnuté výkony dlhý
čas.
1892-Hranie futbalu v klube:
novinka, bez väčšej počiatočnej podpory
Obraz, ktorý namaľoval Charles Coubertin – otec
Pierra de Coubertina. Zobrazuje zrodenie športu medzi
mládežou: veslovanie ne Seine, futbal v Bois de
Boulogne

"Šport – žiaden luxus"

„Futbalový tím v každej obci; telocvičňu
a ihrisko so sprchami v každej dedine;
plaváreň v každom meste; jazdectvo a box
všade, kde je to len možné; spevácky zbor
v každej telocvičnej spoločnosti; čo
najmenší počet pravidiel; žiadna politika,
žiadne spolky, žiadni vodcovia mimo
športového sveta.“

"Šport nie je žiadny luxusný predmet, ani aktivita pre
leňochov, a dokonca ani svalová náhrada za mentálnu
činnosť. Lepšie povedané, je pre každého z nás, bežný
spôsob na dosiahnutie lepšieho pocitu, ale nie ťažkou
prácou. Na konci každého dňa je pre nás všetkým
dedičstvom a ničím iným ho nie je možné nahradiť."
Pierre de Coubertin bol jedným z prvých na svete,
ktorí teoreticky uvažovali o vrcholovom športe
a považovali ho za nenahraditeľnú hodnotu vo
vzdelávaní, za čo si zaslúži uznanie.
Coubertin nikdy nestratil svoj entuziazmus na podporu športu pre mládež.
Preto zorganizoval prvé školské preteky, na ktorých sa zúčastnili len dve školy.
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