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ЕДНО ИЗДАНИЕ НА УО “ЖЕЛЕЗНИ БРИГАДИ” - отдел  “Пропаганда”

Историята не може да се забрави, колкото и да си вярвате, че тя започва и свършва с Вас. Традициите и успехите не можете да затриете така,
както затрихте локомотивската школа - школата, дала на българския футбол Никола Котков, Начко Михайлов, Димитър Пенев, Бойчо Величков,
Ангел Колев, Кирил Метков, Стойчо Стоев, Радослав Здравков, Павел Дочев, Георги Пеев и т.н. и т.н. Звездите от миналото няма да бъдат
забравени, въпреки че Вие ги карате да се чувстват като неканени гости на мачовете на своя Локомотив, въпреки че не се сетихте да
поставите едно цвете на гроба на Начко на годишнината от смъртта му.
И нас няма да изгоните! Тук много постигнахте - от няколко хилядна публика преди 17-18 години до стотината най-верни фенове сега.
Но нас няма да успеете да накарате да изоставим Локомотив.

Така че, г-н Гигов, не можете да закриете Локомотив София!
Можете да закриете само своята фирмичка, която по стечение на обстоятелствата и като следствие на един от многото безумни нашенски закони
носи името на любимия ни клуб и се асоциира с него.
Почти никой няма да съжалява, ако закриете тази фирмичка. Дори това да означава изпращане на отбора в аматьорския футбол. Против ще са
само тези от Вашето обкръжение, обкръжили Ви с цел да хапнат безплатно на Вашата трапеза или да получат от Вас поредната директорска или
скаутска заплата. Както и останалите броящи се на пръстите на едната ръка членове на така наречения официален фенклуб, които Ви звънят
за да се разграничат от всяко едно негативно мнение, за да не изтърват варианта и те да се облажат мъничко когато им се удаде възможност.
Вече превърнахте Локомотив София в отбор без дом!
Дали заради въжетата на козирката - които струват горе-долу колкото един по-луксозен автомобил. Дали заради проблеми с общината - при шеф
на комисия в общинския съвет, който е и изпълнителен директор на Вашата фирмичка. Дали заради нежелание или невъзможност да инвестирате -
в такъв случай просто трябваше да излезете като мъж и да го кажете директно...

Вече затрихте школата на Локомотив София!
Превърнахте я в някаква пародия, която съществува само заради изискването да я има. Превърнахте я в нещо, в което дори ние - най-верните
локомотивци - не бихме пуснали децата си. Карате незнайно как попадналите там да се преобличат в изгнили фургони и да тренират
на пасищата край Требич...
Вече унищожихте достойнството на Локомотив София! С подареното на Левски място в евротурнирите преди няколко сезона. С подаръка от Славия
преди две години и връщането му няколко месеца след това. С "реанимирането" на всички "грандове", когато позакъсат. С липсата на реакция
срещу всякакви медийни писания, подиграващи се с името Локомотив София.

В момента сте начело само на тази фирмичка.
Фирмичка без никаква визия за бъдещето.
С президент/собственик/акционер, който се учудва и обижда, че служителите му (футболистите) не са доволни от забавянето на заплащанията
им и протестират, при това не публично. С предишен изпълнителен директор, който упорито твърдеше, че въпросите за стадиона и школата не
трябва да се отправят към него (изпълнителен директор според учебниците по мениджмънт "има върховна изпълнителна власт вътре в
организацията или компанията"). С нов изпълнителен директор, според когото феновете трябва да съберат пари за ремонтирането
на въжетата... С повече скаути и мениджъри, отколкото привлечени футболисти има в последните години. С интернет-сайт, който в ерата
на комуникациите не работи от години.

ЛОКОМОТИВ СОФИЯ Е ИСТОРИЯ
82 години с четири шампионски титлии четири национални купи.

червено�черният екип, емблемата!

над Монако, Динамо Киев, Малмьо, победите над Ференцварош и Ксамакс!

и още цяла плеяда звезди от цялата история на българския футбол!

Останали малко, но най�верните привърженици, които няма да успеете да изгоните!

г-н ГИГОВ, НЕ МОЖЕТЕ ДА ЗАКРИЕТЕ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ!

МОЖЕТЕ ДА ЗАКРИЕТЕ ТАЗИ ФИРМИЧКА, г-н ГИГОВ,
НО НЕ МОЖЕТЕ ДА ЗАКРИЕТЕ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ!

ЛОКОМОТИВ СОФИЯ Е ТРАДИЦИЯ

ЛОКОМОТИВ СОФИЯ СА УСПЕХИТЕ В ЕВРОПА

ЛОКОМОТИВ СОФИЯ СА НИКОЛА КОТКОВ И НАЧКО МИХАЙЛОВ

ЛОКОМОТИВ СОФИЯ ТОВА СМЕ НИЕ!

ЕДНО ИЗДАНИЕ НА УО “ЖЕЛЕЗНИ БРИГАДИ” – отдел  “Пропаганда”




