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Малоумствата с програмата на БФС и TV7 продължават с пълна пара.
Домакинското ни дерби с Левски е насрочено за ПЕТЪК, 22. 02. от 15:30 часа!

Знаем, че е трудно или невъзможно,но все пак призоваваме всеки, имащ възможност,
да дойде и подкрепи отбора - САМО ЛОКО!

Първенството се подновява с “пълна сила”
и в първия си мач Локомотив посреща у
дома отбора на Нефтохимик. Мачът е от
изключително значение в битката за
борбата за оставане в групата, като в
миналия двубой взехме ценна победа с 0:2
като гост, което напоследък ни се случва
рядко. Като титуляр в нападение се
очакваше да започне новото попълнение
Раул, но засега проблем с документите го
вади от отбора и в атака отново ще се
разчита на Маркиньош.

Готови са разултатите от традиционната ни
анкета, макар през последните няколко
години да ни е доста трудно да преценим
дали някой въобще заслужава тази награда,
поради отвратителното представяне
на отбора и дори се чуха гласове, че може
би е крайно време да “обърнем” леко
анкетата и този път да дадем анти награда.
Все пак, със съвсем малка преднина, Ви
представяме победителя:

Маркиньош: 42.86%
Даниел Пеев: 40.48%
Валентин Галев: 16.67%

Въпреки лошите резултати, все още има
ентусиасти, които следваха отбора по време
на цялата зимна подготовка. Като започнем
от контролата ни срещу ЦСКА в Сандански,
минем през Правец и завършим с лагера в
Турция, Локомотив отново имаше подкрепа
на трибуните, нещо, с което малко отбори
могат да се похвалят.

След като от почти две години Деян Дянков
защитава цветовете на нашите
червено-черни приятели от Австрия,
сега с отбора е подписал още един българин:
юношата на Светкавица Звонимир Илиев.
Нека пожелаем успех на българското момче
и дано колонията от българи в Австрия се
увеличи, след като вече Деян е считан за
едни от най-добрите халфове в 4-та
австрийски дивизия.

lokosf.info ще продължи да следи изявите на
двамата българи и всякакви други новини
свързани с нашите приятели от Виена.
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Въпреки че нямаше мачове, феновете на Локомотив организирахме две традиционни
мероприятия, които събраха доста средства и разбира се приятни емоции. Става дума за
“Буферската Коледа” и молебена за здраве на Атанасовден. lokosf.info благодари на всички,
които се включиха в двете мероприятия и в следващия брой ще обяви официално
набраните средства, които ще са необходими за да се организира пътуване за мача ни с
Ботев (Пловдив), както и за наближаващата годишнина на нашия любим отбор. Акцията по
набиране на средства ще продължи, а повече подробности ще можете да прочетете в
следващия брой. Ще отбележим само, че вече са готови календарчетата по повод 85
годишния юбилей и няколко хиляди лепенки, част от които вече са почти раздадени.
"Железни Бригади" готвят и още изненади с направата на юбилейни артикули и други
инициативи.

Ако искате да дарите средства можете да го направите на банковата ни сметка :
Банкова сметка на УО "Железни бригади":

BG24RZBB 9155 1027 7971 87
BIC: RZBBBGSF
Райфайзен Банк

Пореден скандал, свързан с пари, зрее в ДЮШ. Този път обаче не става въпрос за уговорени мачове, ами за
разпределянето на парите от таксите на децата. Според очевидци, Георги Марков се развикал на директора
на школата, Ивайло Аспарухов, за това, че Аспарухов поискал парите от таксите да отиват за консумативи,
плодове или витамини. Марков заявил, че директорът на ДЮШ не е счетоводител и не той решавал за тези
работи (за бюджета на школата!).

Откакто Ивайло Аспарухов пое ДЮШ, бройката на трениращите деца може би е надминала 200 във всички
възрасти. Сметнете по 40 лв на дете; парите оиват при Кичо Добрев и се разпределят за съдийски такси,
картотекиране, нафта, пари за треньорите, шофоьора и т.н. Тук е задължително да отбележим, че пари от
ПФК към ДЮШ не са били спускани по никакъв повод. От години.

Междувременно, Пабло Караско Гомес, испанският студент от НСА, който бе доведен като кондиционен
треньор на свободна практика (!) от Ивайло Аспарухов, според деца от школата е бил изгонен от Георги
Марков със заявлението, че изпънителният директор на ПФК щял да намери по-добър, а според същия
изпълнителен директор, Гомес си бил заминал за Испания. В резултат, децата са изкарали зимната си
подготовка без кондиционен треньор.

И за да завършим с нещо положително: (след тоталното съсипване на тренировъчното игрище) на мястото
на сгурията започна изграждането на така дълго лелеяното игрище с изкуствено покритие, алилуя! Вярно,
“чимовете” са “секънд хенд”, но поне е някаква стъпка в правилната посока... с уговорката, че това игрище
най-вероятно ще бъде ползвано и от “А” отбора, а не е само и изцяло за ползване от ДЮШ.


