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На 17-и май 2014 култовите рок-динозаври
"Аеросмит" ще направят своя дебют пред българската
публика. Мястото на това събитие ще бъде нашият
дом - стадион "Локомотив". Отново на преден план ще
излезе темата за неговата разруха. Едва ли някой
вече може да ни убеди, че сектор "В" не се отваря за
мачове, защото е опасен или нямал документи. Едва
ли звезди от ранга на г-н Тайлър ще се съгласят да
ползват нашата арена, ако не са се убедили в
нейната безопасност. Истината за сектор "В" е, че
“ръководството” иска публиката (и най-вече агитката)
Локомотив да не съществува. Искат да ни дерат
кожите с тия 10 лв. билет на мач и да ни унижават по
всеки възможен начин.
Локомотив София това сме ние,
а Вие дано се задавите с тия пари,
които прибирате! 

На 7.12.2013, събота,
Локомотив гостува на Берое в Ст.Загора. Мачът е с начален час 17:15 ч.

и за него ще има организирано пътуване, ела с нас запиши се!
За повече информация: тел. 0886 446 786

Легендата на Локомотив Сф, Спиро Дебърски,
навършва в неделя, 8 декември, кръгла годишнина.
Големият футболист от близкото минало навършва
достолепните 80 години и юбилеят му ще бъде
отпразнуван подобаващо.

Поканени на рождения ден са легенди на българския
футбол от различни генерации. Освен това, от 16 часа
в неделя в „Балона“ в парка „Заимов“ ще се проведе
детски турнир в чест на юбиляра.

Вечерта ще приключи с коктейл в хотел „Шератън“.

Днес определено бихме изумили България,
ако не победим адашите от Пловдив. Толкова
пъти сме го гледали този театър между двата
отбора! Ти на мен, аз на теб, падни, стани,
легни, духни - когато е необходимо. Да не
даваме примери, че няма да ни стигнат
страниците. В общи линии, освен наказания
Йованович и поредната олигофренска грешка
от страна на ръководството да не види,
че визата на Ранджелович е изтекла,
останалите ни играчи са на линия. Очаква се
Бибишков да е титуляр напред в атака.

Другото е в “ръцете” на Кайчо и Коко.
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Ако сте забелязали, на последните два домакински мача, бюлетин lokosf.info нямаше:

просто знаехме какво ще се случи и то се случи

Порно със Славия с главни действащи лица - Венци и Гигов, изключително слаб мач в Бургас и върхът на
безсилието и гаврата с нас, феновете на Локомотив - позорът срещу ЦСКА. В този мач се видя, че
чернокожите футболисти категорично не стават за Локомотив, нямат ни най-малка представа за какъв клуб
играят, а и как ще знаят след ръководството за пореден път си кара по старому - далаверата да си върви,
пък (ДЮШ на) Локомотив (кучета я яли). На всичкото отгоре, след края на мача, въпросните футболистите
дойдоха да се разправят с нас, които въпреки студа, 10-те лв. за билет, 5-те гола в нашата врата и тоталното
малодушие от страна на играчите на терена, не спряхме да пеем до края на “мача”. Няма нищо срамно в това
да загубиш мач - това е част от футбола. Срамното е когато не си показал абсолютно нищо на терена,
излязъл си със свалени гащи, на разходка (или по-скоро за гъби, че тогава няма кой да повдига вежди, че се
навеждаш). И накрая се държиш все едно това, че някой те е обидил е проблемът в ситуацията. Ами няма как
да гледаме кротко на това безобразие.

ВСИЧКИ ВЪН!!! От президента - до чистачката!

А тези обидени футболисти ще се запомнят с това, че записаха най-срамната загуба в
историята на Локомотив срещу ЦСКА - 0:5. Мерси боку. 

кога и ние, феновете на двата “малки” столични
отбора, ще бъдем възнаградени с честта да
гледаме “нашето” дерби в нормален ден и час?

"Малкото дерби" на София - Локомотив срещу Славия.
Макар и поизбледняло през последните години
заради многото задкулисни игри между двамата си
президенти, то продължава да е своеобразен празник
за феновете на двата отбора, колкото и малко на
брой да сме. За пореден път чухме неизбежните (и
откровено комплексарски) подмятания, че сме “две
маршрутки хора”, че се събираме в един асансьор
и какви ли не подобни определения, родени от
главите на фенове на “грандовете”, които в
по-голямата част футболния сезон кретат с публика
от средно 1500 души на мач, или пък от публиката
на разни провинциални отборчета, на които зад
бройката на публиката“журналистите “добавят една
нула, или в краен случай, ако нещо ги досрами,
им ”докарват” само още две-три хиляди души

повече на стадина, но как да е, да си дойдем на
думата - мачът ни със Славия от първия полусезон
беше насрочен за петък 16.08, на 22.11, мачът бе от
13:30ч, като за пореден път приехме “белите” в
делничен (работен) ден - петък.

Предната седмица бяха мачовете за купата - първият
на ст. “Локомотив”, 6-и ноември, сряда, от 14:00 ч., а
реванашът на ст. “Славия” на 15-и ноември, петък, от
13:30 часа. И ако за първия мач “нямаше как”, какво
пречеше реваншът да се изиграе на 16-и или 17-и
ноември, а мачът за първенството на 23-и или 24-и
ноември? Съгласете се, че петък 13:30 ч. е меко
казано абсурден час за футболен мач!


