Ivan Bičík – muž dobré mysli

G Ivan Bičík zastával v průběhu života mnoho funkcí. Byl prezidentem,
proděkanem, vedoucím, předsedou, šéfredaktorem, školitelem… Byl
však i jednou z Albertovských zmijí. Volejbal, který je od dětství Ivanovou
srdeční záležitostí, vášnivě hrál i se svými kolegyněmi a kolegy. Všichni
jej známe jako týmového hráče, který ctí kolektivního ducha.

G Mnozí Ivanovi závidí jeho tah na bránu a to, že je hráč, který vždy umí
při svém rozhodování najít správný tah… Málokdo však ví, že na své
rozhodování se poctivě připravuje. Činil tak i v letních prázdninových
měsících na Kololodi na Jadranu. Díky poctivé přípravě je vždy o několik
tahů napřed.

G Zatímco Jaroslav Foglar se inspiroval na Stvořidlech, Ivan proplouval
proti proudu Vltavy z Podskalí na Slapy. Málokde jinde se mu tak dobře
tvoří jako právě tam. K překonání Svatojánských proudů využil i dar
od albertovské paroplavební společnosti. Přihlížející pochopili, že pro něj
ani nástrahy přírody nejsou problémem.

G Slapy za moře. V řadě situací se Ivan cítí jako jako ryba ve vodě.
Dokáže v dobrém smyslu slova „užívat života“, relaxovat, přepnout
na odpočinkový režim. Načerpanou energii následně napotkání rozdává.
Mimo jiné proto srší nápady… Každou lichou minutu přichází s originální
myšlenkou – a jak sám říká –, aby ji v sudou minutu zapomněl.

G Narozdíl od mnohých jiných, kteří se kdy s Ivanem vydali do terénu,
měl vždy pevnou duši. Kondicí předčí kdekterého kolegu či studenta. Je
zkrátka neutahatelný. Zástupy jeho spolujezdců většinou po desítkách
ujetých kilometrů omdlévají. A když slyší jeho pověstný povel „na kůň“,
kladou si otázku, zda podobná muka mají zapotřebí.

G Zkušenosti a zážitky, které Ivan Bičík získal doma i ve světě, při bádání
i sportování, mu umožňují hledět na svět optimisticky. Zatímco mnozí
jeho kolegové v pracovnách analyzují družicová data o krajinném pokryvu, Ivanovou pracovnou je samotná krajina. Dříve, než se začal zajímat
o tzv. novou divočinu, věnoval pozornost zejména zatravněným plochám.
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