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“Малкото”, но истинско дерби на София. Мач със Славия няма
как да не е вълнуващ независимо от състоянието, в което се
намира който и да е от двата отбора. В момента нашето е
лошо. Със сигурност няма шанс да повторим успеха от преди
няколко години от картинката вдясно, има само малка
надежда да повторим онзи също не по-малко впечатляващ
успех в драмата преди година и половина за 4:3 на стадион
“Васил Левски”. Но сега по-важното е, че посрещаме
славистите отново на нашия си стадион. Въпреки че наскоро
Славия постигна тук няколко поредни победи, за нас
безспорно “в Надежда си е най-добре”.

Всъщност има как мач със Славия да не е вълнуващ... Онзи
миналата пролет, с който се класирахме за евротурнирите,
беше много приятен за нас, но едва ли за “белите” фенове.
През есента, естествено, палачинката се обърна - трябваше
да върнем жеста и да върнем трите точки. Днес с оглед на
класирането, формата и състоянието на двата отбора
по-вероятно е отново Славия да спечели. Ние пък искаме да
им върнем още нещо - една тяхна легенда и настоящ наш
вкиснат кадър - Чавко Цветков (защо - виж на другата страница долу).

И още нещо искаме. Бихме се зарадвали на победата, защото
ще е много важна в борбата ни за оставане в “А”-група.

ÑËÀÂÈß
(СОФИЯ)

ËÎÊÎÌÎÒÈÂ
(СОФИЯ)

“А” група, XХI кръг
София, стадион “Локомотив”

28.03.2012 г., 15:30 ч.

Но повече бихме се зарадвали, ако отборът заиграе отново с
желание, с борба, с хъс, със сърце. Така, както срещу
Локомотив Пловдив в първия кръг. Вярваме, че Тони Велков
ще успее да надъха момчетата, вярваме, че те заслужават
нашата подкрепа - и ще я получат!

ПОМОЩ ЗА ШКОЛАТА НА ЛОКОМОТИВ
Ръководството на така наречения “клуб” докара с престъпно си безхаберие школата на Локо Сф

до просешка тояга и няма никакво намерение да работи не за да възроди старата й слава, а поне да я
предпази от тотално закриване. Треньорите не са получавали заплати от месеци, един чорап не е купен

от години, условията, при които децата тренират, са меко казано ужасни. И понеже “отговорните
фактори” не вършат нищо, ние феновете ще помогнем. Защото Локо София - това сме ние!

Акцията ще продължи и на мача със Славия. Пред входа на стадиона, както и в сектора на агитката
по време на самата среща, ще бъде поставена урната с надпис “Помощ за школата”. Призоваваме всички

локомотивци да помогнат с колкото имат възможност. Със събраните средства ще бъдат закупени
най-необходимите пособия или екипировки.

По време на срещата с Видима-Раковски бяха събрани 205,51 лв.
След консултация с директора на детско-юношеската школа Григор Петков с тази сума

са закупени 5 нови топки - най-належащото според него към този момент.

Ако всеки локомотивец, който е на стадиона, даде стойността на по 1-2 бири, които ще изпие за половин
час след мача... за няколко срещи ще можем да съберем и значително по-голяма сума. Отборите от

школата ни имат нужда от много неща, включително от екипи, за да не тренират с фланелки на Байерн,
Милан и дори Славия, Левски или ЦСКА...

През изминалия уикенд Локо Сф обърна ЦСКА с 3:1 (0:1) в столичната зона за юноши старша възраст
(1994 г.), а децата от набор 1997 г. победиха Ботев’57 с 4:1. За съжаление в националните първенства

юношите до 19 г. продължават да са последни, а до 17 г. - предпоследни.
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“Държавата ще изгони спортния клуб Локомотив от
едноименния комплекс в Надежда” - гръмнаха
медиите вчера.

“Централната власт е недоволна, че сдружението
ползва съоръженията без правно основание, не ги
поддържа, а прибира около 200 000 лв. годишно
от наеми на търговски обекти в рамките на
комплекса. Спортният клуб прибирал стотици
хиляди левове наеми от магазини и концерти,
а не поддържал базата.”

Тази информация се появи преди дни във вестник,
позоваващ се на “сигурни източници”. Познавайки
сериозността на българските медии, няма как да
сме сигурни, че написаното е истина. И макар че
на пръв поглед новината звучи зле за Локо Сф и за
спорта в северозападна София, няма как да не се
надяваме това да се окаже истина!

Надеждата се подхранва и от моменталния отговор
на председателя на ОСК Локомотив Владимир
Аврионов. Щом веднага отговаря, може би и той се
е изплашил? В изказването му (пред друга медия)
той естествено ръси куп глупости и лъжи: “Ако
ОСК Локомотив бъде отстранен от стадиона в

ДЪРЖАВАТА ИСКА ДА ВЗЕМЕ СТАДИОНА ОТ АВРИОНОВ?
Надежда, почти всички 22 спорта на сдружението
ще останат без места за тренировка и без офиси...
Нито сме се самонастанили, нито нарушаваме
договорни разпоредби. През годините сме вложили
много пари в поддръжката на спортните зали,
където развиваме своята дейност. Нека проверят в
какво добро състояние са, преди да решават.”

“Доброто състояние” от външната страна на
стадиона се вижда от всеки, който минава покрай
него. “Доброто състояние” на залите вътре го
знаят всички, които подкрепяха женския
волейболен отбор (преди ОСК-то начело с
Аврионов да закрие и него) - таванът тече, искри
проблясват по електрическата инсталация, дупка в
паркета отложи мач и т.н. и т.н.

Наглостта на Аврионов е не по-малка от наглостта
на колегата му от другия сектор Гигов. С малкото
допълнение, че Аврионов се облажва и с тези
наеми от близо 200 000 лева (по официални
данни; а колко са минали под масата, е съвсем
отделен въпрос). Така че ние наистина се
надяваме да го изгонят от стадиона. И защо само
това - няма ли най-накрая да се намери някой да
потърси сметка на виновните за разрухата?

... а дано!

Откъси от интервю на Чавдар Цветков от миналата седмица:

(на въпрос дали Владимир Манчев ще стане основен коз за Локо
Сф, какъвто е Мораес за ЦСКА) - “Не знам къде сте го видели,
че е като Мораес. Вие сигурно някакъв друг футбол гледате.
Манчев не можеше да ходи онзи ден” (срещу Видима).

(за причината за загубата от Видима Раковски) - “Ами това е
футбол. Реал Мадрид прави равен у дома, ЦСКА губи от
Септември Симитли. Защо Локомотив да не падне от Видима. Все
едно Локомотив е някакъв страхотен отбор.”

(на въпрос дали отиването на Иво Тонев и Дончо Донев в
Левски е предателство) - “Кой е казал, че е предателство.
Нормално е, така са си решили и са отишли. Какво предателство.
Иво Тонев е израснал в Локомотив, Донев е играл и при нас, и в
Левски. Не са се оженили за Локо Сф. Другарят Ленин е казал:
"кадрите трябва да се сменят, защото се вкисват."

(за проблемите със стадиона преди мача с Видима Раковски) -
“Това, което стана онзи ден, се дължеше на неразбирателство и
вината не е в нас. Просто са объркали квитанциите, дори и
министър Нейков каза, че Локомотив няма никаква вина.

КАКВИ ШЕФОВЕ УПРАВЛЯВАТ ТАКА НАРЕЧЕНИЯ ФУТБОЛЕН “КЛУБ”

Ще играем мача с Левски на стадион
"Васил Левски", защото очакваме да
дойдат поне 7-8 хиляди левскари.
А ние на стадион "Локомотив сме
затворили сектор В.”
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