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Srpen 2015 budeme navždy považovat za nejtěžší období našeho života. Ztrátu
manžela a otce nelze ničím nahradit. Jen ztěžka se smiřujeme s faktem, že se již nic
nezmění na této, pro nás velmi bolestné skutečnosti.
Společnost BORS přišla o kapitána lodi. Jde ale o loď dobře stavěnou
a stabilní, připravenou i na nenadálé překážky. Také celá posádka je dobře
připravena a každý ví, jaký je jeho úkol. Všichni mají naši důvěru a také odpovědnost
vůči ostatním. Velmi brzy bude nutné obsadit i místo na kapitánském můstku a již
nyní se velmi zodpovědně zabýváme všemi detaily. V započaté plavbě musíme
pokračovat a současně se začít připravovat na úkoly budoucí.
Cíle a vize stanovené Luďkem jsou i našimi cíli. Navážeme na započatou
práci. Bude usilovat o dokončení rozpracovaných projektů a úkolů. Další rozvoj
společnosti BORS Břeclav a.s. považujeme za důstojné naplnění Luďkova odkazu.
manželka Hanka, syn David

Od historie po současnost BORS Břeclav a.s.

V rámci druhé vlny kupónové privatizace
vznikla 1. ledna 1994 akciová společnost ČSAD
Břeclav, rozčleněná na provozovny Břeclav,
Hustopeče a Mikulov, a od tohoto data začíná
i nová etapa rozvoje bývalého státního podniku
pod taktovkou Ing. Luďka Mikuleckého, který se
stává jejím předsedou představenstva.
Ing. Luděk Mikulecký přebírá firmu, mezi jejíž
činnosti patřil rozvoz plynu, přeprava kusových
zásilek, přeprava sklápěcími vozidly, vnitrostát-

ní nákladní doprava, osobní
doprava v rámci tehdejšího
okresu Břeclav, mezinárodní doprava a servis.
V průběhu dalších let
jsou některé podnikatelské
aktivity utlumovány, jiné
rozvíjeny a další budovány,
s cílem vytvořit prosperující
firmu evropského formátu.
Akciová společnost tedy
zaměřila své aktivity na provozování a rozvoj nákladní
dopravy, neztrátové osobní
dopravy, poskytování komplexních a kvalitních celních
služeb, provozování veřejné čerpací stanice pohonných hmot a mycích linek.
V roce 2001, s cílem odlišení se od ostatních dopravních společností ČSAD, mění firma
název, a na podnikatelské mapě břeclavského
okresu vystupuje již pod značkou BORS Břeclav
a.s. Ke svým aktivitám připojuje další činnosti:
provoz autosalonu a servisu Renault a svoji činnost zahajuje také divize sport otevřením nové
tenisové haly BORS CLUB.

BORS Břeclav a.s. se v průběhu následujících
let stále vyvíjí a zlepšuje. Portfolio poskytovaných služeb se postupně rozšiřuje o prodej
a servis vozů Dacia, provozování vlastní Autoškoly a nákladního pneuservisu. Divize sport
se postupně rozrůstá a do svých aktivit kromě
tenisu přibírá i poskytování služeb relaxačního
centra a dostihové koně.
Při rozvoji všech podnikatelských aktivit
vždy platí zásada dlouhodobé stability, rentability a principu rovného a férového přístupu
k zaměstnancům.
Firma je úspěšná i ve srovnání s konkurencí, o čemž svědčí opakované úspěchy v soutěži
Zaměstnavatel regionu a anketě Společenské
odpovědnosti.
V současnosti BORS Břeclav a.s. zaujímá
významný podíl na dopravním trhu v Jihomoravském kraji. Zaměstnává 380 pracovníků, z nichž
většina působí na pozici řidič autobusu, či řidič
mezinárodní kamionové dopravy.
Pro budoucnost a další rozvoj firmy je však
důležitý každý člen „posádky“ BORS Břeclav
a.s., neboť další úspěch firmy závisí především
na jejich píli, chuti a erudici.
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Ing. Luděk Mikulecký se narodil 9. prosince 1964 v Hustopečích u Brna, kde také prožil své dětství. Zde vystudoval
základní školu i Gymnázium. Po úspěšném složení maturity začíná jeho profesní kariéra nástupem do tehdejšího Plynokovu
Hustopeče. Po ročním působení v dělnické profesi nastupuje na studium Vysoké školy dopravní v Žilině. Studium končí
v červnu 1988 získáním svého prvního titulu Ing. Vzdělávání se mu stalo jedním z jeho životních koníčků. V říjnu 2008
úspěšně absolvoval studium ve studijním programu LL.M. – obchodní právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně,
v květnu 2013 pak získal titul bakalář na Akademii STING v Brně, v oboru právní specialista.
Po ukončení studia VŠDS Žilina pokračuje jeho profesní kariéra nástupem do ČSAD Břeclav na pozici závozník. Na
rok se z firmy vzdálil splnit si vojenskou povinnost, ale i zde zůstal u aut jako technik spojovacího praporu. Od října 1989
nastoupil v rámci ČSAD Břeclav do funkce asistent. Od února 1990 byl přeřazen na místo dispečera dopravy, kterou
vykonával do roku 1992.V květnu 1992 pak převzal technický úsek, který vedl do 31.12.1993.
1. ledna 1994 začíná v jeho životě velmi hektická a náročná etapa související s privatizací státního podniku
ČSAD Břeclav. Je zvolen jako předseda nově utvořeného představenstva této akciové společnosti. Nejvýznamnější
a nejrozsáhlejší změny byly realizovány od června 1994, kdy zasedl do čela společnosti jako její ředitel, od 1.7.1996
řídil firmu z funkce generálního ředitele, kterým zůstal až do roku 2002. Pro uvolnění prostoru k dalším aktivitám
předává funkci generálního ředitele a začíná svůj veškerý čas zcela naplno věnovat ukotvení, strategii a rozvoji své
firmy. Tu v roce 2001 přejmenovává na BORS Břeclav a.s. s cílem dát svému podnikání výjimečnost. Jméno BORS
totiž náleželo jednomu z legendárních rytířů Kulatého stolu anglického krále Artuše, symbolizuje dravost, vytrvalost
a čestné jednání.
V srpnu 2005 se stává stoprocentním majitelem firmy BORS Břeclav a.s. a naplno začíná realizovat řadu projektů.
Ing. Luděk Mikulecký byl aktivní i na regionální půdě, kdy si velmi vážil vzájemné spolupráce a podpory místních firem.
Od roku 1996 působil 12 let jako člen a místopředseda Okresní hospodářské komory Břeclav. V letech 1996 - 2000 byl
členem zastupitelstva Jihomoravského kraje Brno, místopředseda finančního výboru a členem dopravní komise. V letech
2000 - 2004 byl členem dopravní komise při Městském úřadu Břeclav. S neuvěřitelnou vervou se v roce 2012 pustil do
politiky s vizí: "Do politiky lidé úspěšní v profesním životě". Kandidoval na senátora, na jaře 2014 se pokusil o kandidaturu
do Evropského parlamentu.
Ing. Luděk Mikulecký byl velký sportovec, hrál fotbal, tenis, lyžoval. Byl milovníkem dobrého vína, jídla, byl rád ve
společnosti své rodiny, přátel, kolegů a známých.
Jeho velkou láskou se stali koně, ke kterým ho přivedla jeho manželka Hanka. Založil dostihovou stáj, k jejímž největším
úspěchům patří vítězství hřebce Rocky of Gracie ve Slovenském derby v roce 2011, triumf Wavelight Lasera v Ceně Labe
2010 a řada dalších vítězství. Universe of Gracie skončil v roce 2014 ve Velké pardubické na 4. místě a v letošním roce
vyhrál její první kvalifikaci.
Byl milovníkem lichtenštejnských památek, umění. Aktivně jako mecenáš umění zakoupil obrazy, které jsou vystaveny
na zámku Lednice. V roce 2011 koupil lichtenštejnskou památku Nový dvůr, který poprvé v září 2012 otevřel veřejnosti.
Hodně své energie věnoval úsilí o jeho obnovu.
S čistým úmyslem poskytnout pomoc těm, kteří ji skutečně potřebují, založil na jaře 2012 společně se svou manželkou
Hankou Nadační fond Luděk pro lidi. Posláním jejich nadačního fondu je podporovat talentované a handicapované děti
a mít tak spolu s veřejností podíl na zlepšení jejich momentální situace či rozvoji jejich talentů.
Ing. Luděk Mikulecký byl důkladný, vytrvalý, cílevědomý, zodpovědný. Vizionář, diplomat, pro svoji myšlenku dokázal
nadchnout ostatní, měl charisma, za daným slovem vždy stál.
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Rozloučení s kapitánem lodi BORS Břeclav a.s.
Za teplého letního dne se v pátek 14. srpna před
chrámem Páně Nanebevzetí Panny Marie ve Valticích
začali shromažďovat lidé, kteří se přišli naposledy
rozloučit s Ing. Bc. Luďkem Mikuleckým, LL.M.,
předsedou představenstva společnosti BORS Břeclav
a.s.
Za přítomnosti kněze byla v chrámu odsloužena
mše svatá se zpívanými žalmy za zemřelého a proveden
obřad posledního rozloučení. V chrámu zazněly také
oblíbené písně v podání cimbalové muziky Kapura.
Na poslední cestu byl převezen smutečním
kočárem taženým čtyřspřežím starokladrubských
vraníků a doprovázen důstojným průvodem
z chrámu Panny Marie až na místo odpočinku na
valtický hřbitov. Rodina, zaměstnanci, přátelé, kamarádi
a obchodní partneři přišli uctít jeho památku.
Čest památce Luďka Mikuleckého.

Dámy a pánové,
děkujeme za Vaši účast, projevy soustrasti
a květinové dary z rozloučení na poslední cestě s Luďkem Mikuleckým.
Jeho smrt nás velmi nečekaně zasáhla.
Učiníme vše pro naplnění jeho snů a dokončení práce, kterou začal.
manželka Hana a syn David
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21 let u kormidla
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