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Само че какво дерби може да стане в този ден и в
този час? От БФС за пореден път показват, че за тях
феновете на стадиона са на последно място в
България и по-важни са им телевизиите и
рекламодателите. Е, добре де, не е ли по-добре за
всички този мач да се играе уикенда? Няма никакво
кой знае какво събитие, че да ни сложат да играем в
петък по обяд? Абсолютен пореден геноцид спрямо
феновете на Локомотив, но и на тези на “Левски”.

В есенния двубой Локомотив удържа равен на
"Герена" като в него заради решението си да отмени
нередовен гол на “Левски” в последната минута, в
“главно действащо лице” се превърна Христо
Ристосков. Така Чики-Рики поизми част от срама, с
който надуваше свирката предишните ни двубои
с “отбора на народа”, но какво ли ще ни сервира
съдията днес? Да се надяваме свирене по правилата,
а не “50/50”.

Ултраслоко организира пътуване за мача с Ботев (Пд).
Мачът ще се проведе на 8 март от 13:30 ч.

За записване и повече информация:
тел. 0886 446 786 или на сайта на агитката www.ultrasloko.com

В предния брой писахме за търкания между
ръководствата на ДЮШ и ПФК, като за ябълка на
раздора посочихме месечните такси на трениращате
в школата деца и как те отиват в ПФК, като общо
взето след това не се връщат към ДЮШ. След мача с
“Нефтохимик”, Кичо Добрев потърси хора от нашия
екип, като е заявил, че нищо от написаното не е
вярно (освен, че парите отиват в ПФК и оттам се
“разпределят по пера”), а Ивайло Аспарухов не бил
довел никакви деца и с една дума лъжел.

Въпросът какво се случва с отчета на парите за
Сезонните карти (които пари трябваше да отидат за
“подобряване на условията във футболната школа”)
бе подминат, а на въпросите защо помощното игрище
и официалния терен са в отвратително състояние,
докато по изкуственото игрище не се прави нищо,
също не бе даден отговор.

Оценяваме това, че от ръководството на ПФК имат
желание за диалог, но освен диалог няма да е лошо
да виждаме и някакви резултати. В този ред на
мисли, може би няма да е лоша идея ръководствата
на ДЮШ и ПФК да седнат да се разберат помежду си,
относно това дали ще работят заедно или ще го
карат както досега - целеустремено да продължават
да режат корените на ДЮШ и бавно, но сигурно,
да унищожават Локомотив.

Ако от двете страни се решат на това, може да
поканят хора от нашия екип на дискусията, за да
няма после скрито-покрито, сочене с пръст и
шикалкавене, неща, на които сме се нагледали
последните години.

Крайно време е този клуб да започне да работи и
да прилича на такъв, а не на разгреданата нива,
в която бе превърнат последните двадесет години.
От агитката винаги сме готови да подадем ръка за
това, въпросът е, че от другата страна не виждаме
реализирани мерки по този въпрос - само думи.
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Тази година е по-специална за всеки един от нас, защото любимия отбор навършва 85 години. Въпреки,
че годината (отново) се очертава да бъде доста постна от към футболни успехи, все пак остава искрица
надежда да се представим добре за Купата на България. Самият юбилей ще бъде честван на 2-ри септември,
което като ден се пада вторник. Да се надяваме, че дотогава ще сме запазили професионалния си статут и ще
можем да празнуваме така като само ние си можем.

В тази връзка "Железни Бригади" набират средства за направата на юбилейни артикули в няколко насоки:
суичери, значки и голям брой лепенки и календарчета. Също така имаме идеи за направата на запомняща се
фияхореограв, с която да покажем, че ЛОКОМОТИВ е велик клуб с традиции.

Нека всеки един от нас направи най-важното, с което можем да покажем привързаността си и уважението си
към Емблемата - простото бъдете на стадиона!!!


