
 

 

   Poděkování voličům v AMO a.s. 
 

   
 
 

Milé dámy, vážení pánové, kolegyně a kolegové, 
 

když jsem zvažoval přání mých kolegů, abych ještě znovu kandidoval ve volbách do 
Dozorčí rady AMO a.s., váhal jsem. Tím hlavním důvodem byl můj věk, protože je 
dnes jaksi „módní“, že ten kdo je již ve věku 60 let a k tomu ještě celý svůj aktivní 
život zasvětil jedinému podniku, nebývá některými lidmi vnímáno příliš pozitivně, 
co si nalhávat (dinosaurus).  Nabídku jsem nakonec přijal, byť s  malou nadějí na 
úspěch. Za důležitější jsem považoval, abych  tuto poslední příležitost využil co 
nejlépe a prostřednictvím propagačních materiálů sdělil mé postoje a názory, jež 
sice znají lidé z mého blízkého okolí, nicméně neznají je v převážné většině 
spoluzaměstnanci na ostatních pracovištích v AMO a.s., protože až na výjimky, 
nemám možnost  s nimi osobně pohovořit.  
 

Jak se nakonec ale ukázalo, velká většina z vás se rozhodla pro „zkušenosti“ před 
„mládím“ a to je dobrý signál. Ono totiž skutečně důležitější je to, co kdo umí, co 
dokázal, jak přemýšlí a jaké postoje zastává, než-li to, jaký má věk. Když tyto 
principy budete i nadále vyznávat a uplatňovat, předejdete výhledově mnohým 
zklamáním. Na mém volebním úspěchu má velkou zásluhu týmová práce uvnitř 
odborů – tzn. kolegyně a kolegové ze ZO na Koksovně, z ostatních ZO OS KOVO 
v AMO a.s., ale rovněž mnozí z vás, kteří sice v odborech organizovaní nejste, ale 
pomáhali jste aktivně propagovat mojí kandidaturu. Velice si toho vážím.   
 

Milé dámy, vážení pánové, kolegyně a kolegové,  
 

hluboce děkuji všem, kteří jste mi vyjádřili podporu a poctili mne výraznou 
důvěrou. Děkuji také členům volebních komisí a všem, kdož se podíleli na přípravě 
voleb a zasloužili se o jejich zdárný průběh a vysokou účast voličů. Chci znovu 
ujistit, že to co jsem slíbil dodržím, ze svého pracovního nasazení neslevím a vaši 
důvěru rozhodně nezklamu. Výsledek voleb vnímám jako silný závazek vůči vám 
všem.  Nabízím  možnost osobně se setkávat např. na výrobních poradách, na 
zasedáních VZO apod., kde bychom mohli  komunikovat bezprostředně o všem, co 
vás trápí a nebo zajímá. Budu se těšit.  
 
V hluboké úctě  
 
Leopold Laskovský v.r. - Koksovna 
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