
Vzpomínky 

Alžběta Mičková, roz. Krchová (3. 3. 1985 - 18.2.2016) 

Letos v únoru nás opustila milá, empatická učitelka, 
spisovatelka a výborná kamarádka Alžběta Mičková, roze
ná Krchová. Alžběta byla vdaná teprve krátce, řada přátel ji 
tedy znala ještě pod dívčím jménem. Odešla náhle a nečekaně 
a zpráva o její smrti nás zdrtila. 

Alžběta navštěvovala základní jazykovou školu Kladská 
v Praze 2, poté Gymnázium Voděradská a literárně zaměřené 
Soukromé gymnázium Josefa Škvoreckého v Praze 5, na kterém 
v roce 2005 maturovala. Alžběta se od malička věnovala psaní, 
ráda psala básničky a krátké příběhy, publikovala ve školních 
časopisech ( již ve 2. ročníku), účastnila se literárních soutěží. 
V jejích devíti a deseti letech její texty např. otiskly časopisy Kvě

ty a Vlasta, v jejích čtrnácti letech otiskl její poezii časopis Bravo. Získala první místo v lite
rární soutěži pořádané Školským úřadem Strakonice, Šmidingerovou knihovnou a Okresním 
úřadem Strakonice. Ze všech jejích literárních počinů je vidět, že psala pro radost. Před čtyřmi 
lety vydala svoji prozaickou prvotinu, zajímavou a čtivou knihu Aneto, nespi! (Dobřichovice: 
KAVA-PECH, 2012), na vydání čeká další její pozoruhodná kniha Alenka. Ta je určena přede
vším předškolním posluchačům, ale jistě zaujme i rodiče a prarodiče. 

Alžběta od září 2009 působila jako prvostupňová učitelka základní praktické školy 
v tzv. Modré škole v Praze (Základní škola a střední škola, Praha 4, Kupeckého 576), jejíž 
součástí je i základní škola praktická. Ke svému povolání přistupovala s láskou a odpověd
ností a její profese ji naplňovala: měla ráda děti, vždy k nim tíhla, dětem s postižením dávala 
to, co tyto děti potřebují asi ze všeho nejvíce - lásku. Alžběta s jasným přesvědčením o tom, 
čemu se chce nadále věnovat, vystudovala obor speciální pedagogika na Pedagogické fakul
tě UK v Praze (2005-2009). 

Stejně tak jako psaní a vyučování milovala Alžběta četbu, divadlo a dramatickou výchovu. 
Od 6. ročníku základní školy navštěvovala kroužek dramatické výchovy. Mimo jiné absolvo
vala také třísemestrální studium kurzů pro vedoucí dramatických kroužků na pražské DAMU. 

Kromě beletrie psala i odborné články a recenze, ve Speciální pedagogice publikovala 
stať o zkušenosti začínající učitelky základní praktické školy Jak učím matematiku žáky 
pr vního stupně na základní škole praktické (SP, 4/2013, s. 336-341) a článek o metodě splý
vavého čtení, kterou ke škodě věci často neznají asi sami učitelé: Metodou splývavého čtení 
(SFUMATO) se dá vyučovat i na základní škole praktické (SP, 2/2015, s. 147-153.) 

Alžbětko, vždycky na tebe budeme vzpomínat s radostí a láskou. 

Ondřej Hník, vedoucí katedry české literatury PedF UK v Praze 
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