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Český Opel Astra G
+ Zafira klub slaví 3 ro ky
Důležité info
Webové stránky: www.astra-g.cz
Rok založení: 21. 1. 2006
Počet členů: 3 385 (k 1. 2. 2009)
Zakladatelé klubu:
• Milosh (Miloš Lácha)
• Yanek (Roman Hájek)
Kontakty:
Web: 	WWW.ASTRA-G.CZ
Email: milosh@centrum.cz
ICQ:
99844114

Opel Astra G
+ Zafira Club
Myšlenka vytvořit web o modelu Astra G se zrodila v hlavě prvního člena, kterého skoro nikdo nezná podle jeho pravého jména, ale přezdívka YANEK je všem
velmi známá :-)
Protože ale Roman (Yanek) mě pořád
„otravoval“, nezbylo mi nic jiného než web
vytvořit :-D. V té době jsem géčko ještě
neměl, ale byla v plánu jeho koupě, takže
jsem při tvorbě webu zároveň i sbíral
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informace a dozvídal se o tomto modelu
vše potřebné. Nejdříve stránky fungovaly
pouze jako forum, ale časem jsem dodělal
i úvodní stranu, web s mnoha návody,
postupy, manuály, tipy a velmi obsáhlou
fotogalerií. Po třech letech fungování se
můžeme pochlubit skvělou návštěvností
a v šem milov ní k ům as ter nabí z íme
spoustu zajímav ých a důležit ých
informací o jejich autech.

Výhody
pro členy klubu
• Firma Opel Zralý – více na úvodní straně na našem webu
• Sleva na autodiagnostiku u našeho člena RomanK (www.opeldilybrno.cz)

Pořádané akce
• Srazy pořádáme od jara do podzimu ve
všech částech České republiky, již klasický je sraz v Praze Letňanech na jaře a na
podzim zakončený spanilou jízdou po Praze až do kempu, a samozřejmě také srazy v Ostravě – jarní a podzimní. Letos se
chystá celorepublikový megasraz, takže
doporučuji sledovat web a vše potřebné
tam najdete.
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Výzva pro tuningové kluby

V příštím čísle Autosport&Tuning 4/09 vám představíme TpO Streetgang.
Ke klubu se hlásí přes třicet méně či více vytuněných aut, které opravdu stojí za pozornost.
Už v příštím čísle se dozvíte více o této partě lidí, kterou spojuje právě záliba v autech.
Pokud jste i vy zakladatelem klubu a chcete svůj klub představit čtenářům
Autosport&Tuning, napište nám na email jitka.jelinkova@autosport-tuning.cz
a my vám zašleme bližší informace!

Staňte se i vy součástí časopisu Autosport&Tuning!
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